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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 a judgement 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 SECREtTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s 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 trait6 ou accord international qui
aurait dO dtre enregistr6 mais ne l'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6ndrale a adopt6 un r~glement destin6 .mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme < trait6 o et l'expression < accord international > n'ont 6t6 d~finis ni dans la Charte ni dans
le r~gement, 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 A 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
l'Article 102. II s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secretariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat considre donc que les actes qu'il pourrait 8tre amen6 a accomplir
ne conferent 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
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont 6t6 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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BILAGA II

TEKNISKA FORESKRIFTER, STANDARDER, PROVNING OCH CERTIFIERING

Fbrteckning enligt artikel 23

INLEDNING

NAr de rattsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hanvisar till f6rfaranden som Ar
utmarkande f6r gemenskapens rattsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna for gemenskapens rittsakter,
- hanvisningar till territorier eller spr~k inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rattigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hanvisningar till informations- och anmdilningsforfaranden,

skall protokoll I om 6vergripande anpassning tillimpas, om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETIA OMRADE

Hanvisningar till artikel 30 och 36 eller 30 - 36 i F6rdraget om upprattandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen skall ersattas med hdnvisningar till artikel 11 och 13 eller 11 - 13 och nar
det ar tillAmpligt till artikel 18 i detta avtal.

I. MOTORFORDON

EFTA-lIAnderna fAr av skdl som hinf6r sig till gasformiga utslapp frn alla motorer, partiklar frhn
dieselmotorer samt buller, fram till den 1 januari 1995 tillAmpa sin nationella lagstiftning, inbegripet
m6jligheten att vagra at registrera och f6rbjuda f6rsAljning, tagande i tjanst eller bruk av motorfordon
som omfattas av de ifrfigavarande direktiven, och vilka uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG,
70/220/EEG, 72/306/EEG och 88/77/EEG enligt deras senaste lydelse, och vilka har typgodkAnts
enligt kraven i direktiv 70/156/EEG. FrAn och med den 1 januari 1995 fAr EFTA-lnderna fortsatta
art tillampa sin nationella lagstiftning men de skall tillita fri r6rlighet i enlighet med EG:s regelverk.
Alla f6rslag till ,ndring, uppdatering, utvidgning eller annan utveckling av EG:s regelverk om frAgor
som omfattas av dessa direktiv skall underkastas de allmAnna bestammelsema om beslutsfattande i
avlalet.

EFTA-landerna skall inte f6rrin den 1 januari 1995 vara berAttigade art bevilja EEG-typgodknnande
f6r helt fordon eller separata direktivcertifikat f6r system, komponenter eller separata tekniska enheter
enligt de direktiv som namns i f6rsta stycket.

RA1T'SAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 370 L 0156: Ridets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnairmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om typgodk.nnande av motorfordon och slapvagnar till dessa fordon
(EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 115)

Vol. 1818, 1-31121
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- 378 L 0315: Rldets direktiv 78/315/EEG av den 21 december 1977 (EGT nr L 81.
28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: RAdets direktiv av den 12 juni 1978 (EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39)

- 1 79: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 108)

- 380 L 1267: Rldets direktiv 80/1267/EEG av den 16 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 34)

- 1 85 I: Anslulningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 211)

- 387 L 0358: Rldets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192. 11.7.1987.
s. 51)

- 387 L 0403: Ridets direktiv 87/403/EEG av den 2.5 juni 1987 om tillAgg till bilaga 1 till
direktiv 70/156/EEG om tillnarmning av medlemsstatemas lagstiftning om typgod-
kAnnande av motorfordon och slapvagnar till dessa fordon (EGT nr L 220, 8.8.1987,
s. 44).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillimpas med foljande an-
passning:

I artikel 2 a, skall fbljande strecksatser Iiggas till:

"tyyppihyviksynta"/"typgodknnande" i finsk lag,
- "ger6arvi6urkenning" i islandsk lag,
- "Typengenehmigung" i liechtensteinsk lag,
- "typegodkjenning" i norsk lag,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i schweizisk lag".
- "typgodkannande" i svensk lag,
- "Typengenehmigung" i bsterrikisk lag".

2. 370 L 0157: Rldets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om tilllten IjudnivA och avgassystemet f6r motorfordon (EGT nr L
42. 23 2.1970, s. 16), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 115)

- 373 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7 november 1973 (EGT nr L
321, 22.11.73, s. 33)

- 377 L 0212: Rldets direktiv 77i212/EEG av den 8 mars 1977 (EGT nr L 66, 12.3.1977,
s. 33)

- 381 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13 april 1981 (EGT nr L 131,
18.5.1981, s. 6)

- 384 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EEG av den 3 juli 1984 (EGT nr L 196.
26.7.1984, s. 47)

- 384 L 0424: R/dets direktiv 84/424/EEG av den 3 september 1984 (EGT nr L 238,
6.9.1984, s. 31)

Vol. 1818, 1-31121
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- 1 85 1: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 211)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238,
15.8.1989, s. 43).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillimpas med foIjande an-
passning:

a) I bilaga 2 skall foljande laggas till i fotnoten till punkt 3.1.3:
"A = Osterrike, CH = Schweiz, FL = Liechtenstein,
IS = Island, N = Norge, S = Sverige, SF = Finland"

b) I bilaga 4 skall f61jande lggas till i fotnoten om sdrskiljande bokstAver f6r det landet som
beviljar typgodkainnade":
"A = Osterrike, CH = Schweiz, FL = Liechtenstein,
IS = Island, N = Norge, S = Sverige, SF = Finland".

3. 370 L 0220: RAdets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om ltgarder mot luftf6roreningar genom avgaser frAn motorfordon
(EGT nr L 76, 6.4.1970, s.1), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 115)

- 374 L 0290: Rldets direktiv 74/290/EEG av den 28 maj 1974 (EGT nr L 159, 15.6.1974,
s. 61)

- 377 L 0102: Kommisionens direktiv 77/102/EEG av den 30 november 1976 (EGT nr L
32, 3.2.1977, s. 32)

- 378 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14 juli 1978 (EGT nr 223,
14.8.1978, s. 48)

- 383 L 0351: Rldets direktiv 83/351/EEG av den 16 juni 1983 (EGT nr L 197, 20 7 1983.
s. 1)

- 388 L 0076: Rldets direktiv 88/76/EEG av den 3 december 1987 (EGT nr L 36,
9.2.1988, s. 1)

- 388 L 0436: Rldets direktiv 88/436/EEG av den 16 juni 1988 (EGT nr L 214, 6.8.1988,
s. 1)

- 389 L 0458: Rldets direktiv 89/458/EEG av den 18 juli 1989 (EGT nr L 226, 3 8 1989.
s. 1)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT L 238,
15.8.1989, s. 43)

- 391 L 0441: Rldets direktiv 91/441/EEG av den 26 juni 1991 (EGT nr L 242,
30.8.1991, s. 1).

Vol. 1818, 1-31121
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4. 370 L 0221: Rdets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om tankar f6r flytande brAnsle och bakre underkorningsskydd fLbr
motorfordon och slapvagnar till dessa fordon (EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 23), s. 42, i dess
lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0490. Kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 18 april 1979 (EGT nr L 128.
25.5.1979. s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 81/333/EEG av den 13
april 1981

- 381 L 0333: Kommissionens direktiv 81i333/EGT av den 13 april 1981 (EGT nr L 131,
18.5 1981, s. 4).

5. 370 L 0222: Rldets dircktiv 70/222/EEG av den 20 mars 1970 om tillnAmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet f6r och fastsattningen av bakre registre-
ringsskyltar pS motorfordon och slapvagnar till dessa fordon (EGT nr L 76. 6 4.1970, s 25), i
dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 116).

6. 370 L 0311: Rldets direktiv 70/31 1/EEG av den 8 juni 1970 om tilln~rmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om styrinrittningar for motorfordon och sldpvagnar till dessa fordon (EGT
nr L 133, 18.6.1970, s. 10) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 116).

7. 370 L 0387: Rdets direktiv 70/387/EEG av den 27 juli 1970 om tilln~rmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om dorrar pA motorfordon och slApvagnar till dessa fordon (EGT nr L 176,
10.8.1970, s. 5). i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten fbr Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 116).

8. 370 L 0388: Rdets direktiv 70/388/EGT av den 27 juli 1970 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om ijudsignalanordningar pA motorfordon (EGT nr L 176, 10.8.1970, s. 12),
25 11.1982, s. 31, i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3 1972, s. 116)

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s 108)

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212).

Bestiimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till mpas med fbljande an-
passning:

I bilaga 1, punkt 1.4.1, skall f6ljande laggas till i texten inom parentes:

"17 f6r Finland, IS f6r Island, FL for Liechtenstein, 16 f6r Norge, 14 f6r Schweiz, 5 fbr
Sverige, 12 f6r Osterrike"

Vol 1818, 1-31121



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

9. 371 L 0127: Rldets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnirmning av medlemssta-
temas lagstiftning om backspeglar f6r motorfordon (EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 1), i dess
lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EEG av den 20 juli 1979 (EGT nr L 239,
22.9.1979, s. 1)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 385 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18 februari 1985 (EGT nr L
90, 29.3.1985, s. 1)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212)

- 386 L 0562: Kommissionens direktiv 86/5621EEG av den 6 november 1986 (EGT nr L
327, 22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16 maj 1988 (EGT nr L 147.
14.6.1988, s. 77).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f6ijande an-
passning:

I tillAgg 2 till bilaga 2 skall f6ljande lIggas till i upprikningen av sarskiIjande nummer i punkt
4.2:

"17 f6r Finland, IS for Island, FL for Uechtenstein, 16 for Norge. 14 f6r Schweiz, 5 for
Sverige, 12 f6r Osterrike".

10. 371 L 0320: R~dets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om bromsutrustning pA vissa kategorier av motorfordon och slApvagnar till
dessa fordon (EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 37), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73.
27.3.1972, s. 118)

- 374 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EEG av den 11 februari 1974 (EGT nr L
74, 19.3.1974, s. 7)

- 375 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25 juli 1975 (EGT nr L 236.
8.9.1975, s. 3),

- 379 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EEG av den 18 april 1979 (EGT nr L 128,
26.5.1979, s. 12),

- 385 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23 december 1985 (EGT nr L
380, 31.12.1985, s. 1)

- 388 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24 mars 1988 (EGT nr L 92,
9.4.1988, s. 47).

Vol, 1818, 1-31121
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11. 372 L 0245: Rldets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om tillnirmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om undertryckning av radiost6rningar som orsakas av ottomotorer i
motorfordon (EGT nr L 152, 6.7.1972, s. 15), i dess lydelse enligt

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238,
15.8.1989, s. 43).

12. 372 L 0306: Rldets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillndrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om Itgdirder mot utslapp av f6roreningar frln dieselbrinsle sor
anvAnds i fordon (EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1), i dess lydelse enligt

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238,
158.1989, s. 43).

13 374 L 0060: Rldets direktiv 74/60/EEG av den 17 december 1973 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (passagerarutrymmets inre delar
frlnsett inre backspeglar, man6verorganens utformning, taket eller det oppningsbara taket,
ryggst6det och satenas baksida) (EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 2), s. 30, i dess lydelse enligt

- 378 L 0632: Kommissionens direktiv 78/632/EEG av den 19 maj 1978 (EGT nr L 206,
29.7.1978, s. 26).

14. 374 L 0061: Rldets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om anordningar f6r a" f6rhindra obeh6rigt nyttjande av motorfordon
(EGT nr L 38, 11.2 1974, s. 22).

15. 374 L 0297: Rldets direktiv 74/297/EEG av den 4 juni 1974 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppforande i handelse
av en sammanstotning) (EGT nr L 165, 20.6.1974, s. 16).

16. 374 L 0408: RAdets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om tillndrmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (h/llfastheten hos sitena och fastanord-
ningama f6r dessa) (EGT nr L 221, 12.8.1974, s. 1), i dess lydelse enligt

- 381 L 0577: Rldets direktiv 81/577/EEG av den 20 juli 1981 (EGT nr L 209, 29.7.1981,
s. 34).

17. 374 L 0483: Rldets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar pA motorfordon (EGT nr L 266, 2.10.1974,
s. 4), i dess lydelse enligt

- 379 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18 april 1979 (EGT nr L 128,
26.5.1979, s. 1)

- 1 85 1: Anslutningsakten fbr Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 302,
15.11.1985, s. 212).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med fbljande an-
passning:

I bilaga 1, punkt 3.2.2.2, skall f6ljande l5ggas till i fotnoten.

"17 fbr Finland, IS fbr Island, FL fbr Uechtenstein, 16 f6r Norge, 14 for Schweiz, 5 f6r
Sverige, 12 f6r Osterrike".
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18 375 L 0443: R/dets direktiv 75/443/EEG av den 26 juni 1975 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om backvixeln och hastighetsmaitarutrustning p, motorfordon (EGT
nr L 196, 26.7.1975, s. 1).

19. 376 L 0114: Rdets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om f6reskrivna skyltar och markningar samt deras placering och
fastsattningssatt pA motorfordon och slApvagnar till dessa fordon (EGT nr L 24, 30.1 1976.
s. 1), i dess lydelse enligt

- 378 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19 maj 1978 (EGT nr L 155.
13.6.1978. s. 31)

- 1 79 H: Akt om villkoren f6r republiken Greklands anslutning samt jAimkningar av
f6rdragen (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985. s. 213).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen fbr delta avtal, tilliimpas med foijande an-
passning:

I bilagan, punkt 2.1.2, skall f61jande lIggas till i texten inom parentes:

"17 f6r Finland, IS f6r Island, FL f6r Uechtenstein, 16 f6r Norge, 14 f6r Schweiz, 5 fbr
Sverige, 12 f6r Osterrike".

20. 376 L 0115: Rldets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 1975 om tillnArrnning av med-
lemsstaternas lagstiftning om f6rankring av bilbilten i motorfordon (EGT nr L 24, 30.1.1976,
s. 6), i dess lydelse enligt

- 381 L 0575: Rdets direktiv 81/575/EEG av den 20 juli 1981 (EGT nr L 209, 29.7.1981,
s. 30)

- 382 L 0318: Kommissionens direktiv 82/318/EEG av den 2 april 1982 (EGT nr L 139,
19.5.1982, s. 9).

21. 376 L 0756: Rldets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar p1 motorfordon och
slipvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1), i dess lydelse enligt

- 380 L 0233: Kommissionens direktiv 80/233/EEG av den 21 november 1979 (EGT nr
L 51, 25.2.1980, s. 8)

- 382 L 0244: Kommissionen direktiv 82/244/EEG av den 17 mars 1982 (EGT nr L 109,
22.4.1982, s. 31)

- 383 L 0276: Rdets direktiv 83/276/EEG av den 26 maj 1983 (EGT nr L 151, 9.6.1983,
s. 47)

- 384 L 0008: Kommissionens direktiv 84/8/EEG av den 14 december 1983 (EGT nr L 9.
12.1 1984, s. 24)

- 389 L 0278: Kommissionens direktiv 89/278/EEG av den 28 mars 1989 (EGT nr L 109,
20.4.1989, s. 38).
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22. 376 L 0757: Rldets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om reflexanordningar pS motorfordon och slapvagnar till dessa fordon (EGT
nr L 262, 27.9.1976, s. 32), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 1: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 302,
15.11 1985, s. 213).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med fb1jande an-
passning:

I bilaga 3, punkt 4.2, skall f6ljande llggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 for Sverige
12 f6r Osterrike".

23. 376 L 0758: RAdets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, framre sidopositionslyktor, bakre sidoposi-
tionslyktor och stopplyktor p5 motorfordon och slaipvagnar till dessa fordon (EGT nr L 262,
27.9.1976, s. 54), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Akt om villkoren f6r republiken Greklands anslutning saint jAmkningar av
fbrdragen (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den I augusti 1989 (EGT nr L
265, 12.9.1989, s. 1).

BestAimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

I bilaga 3, punkt 4.2, skall foIjande lAggas till

"17 fbr Finland
IS for Island
FL f6r Liechtenstein
16 for Norge
14 fbr Schweiz
5 fbr Sverige
12 f6r Osterrike".

24. 376 L 0759: RAdets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
temas lagstiftning om k6rriktningsvisare fbr motorfordon och slapvagnar till dessa fordon (EGT
nr L 262, 27.9.1976, s. 71), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)
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- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302. 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28 mars 1989 (EGT nr L 109,
20.4.1989, s. 25), rattat genom EGT nr L 114, 27.4.1989, s. 52.

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillampas med fbljande an-
passning:

I bilaga 3, punkt 4.2, skall f6ljande lggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 f6r Osterrike".

25. 376 L 0760: R~dets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om bakre skyltlyktor f6r motorfordon och slipvagnar till dessa fordon (EGT
nr L 262, 27.9.1976, s. 85), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 213).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande an-
passning:

I bilaga 1, punkt 4.2, skall f6ljande liggas till:

"17 f6r Finland
IS for Island
FL f6r Liechtenstein
16 fbr Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 fbr Osterrike".

26 376 L 0761: Rldets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om motorfordonsstrllkastare fbr helljus eller halvljus och om elektriska
gl6dlampor till dessa strAlkastare (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 96), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11 1985, s. 213)

- 389 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1 augusti 1989 (EGT nr L
265, 12.9.1989, s. 15).
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Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med foijande an-
passning:

I bilaga 6, punkt 4.2, skall fbljande liiggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL for Liechtenstein
16 f6r Norge
14 for Schweiz
5 f6r Sverige
12 f6r Osterrike".

27. 376 L 0762: Rldets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om frarae dimstr/lkastare och gl6dlampor for sldana strllkastare (EGT nr
L 262. 27.9.1976, s. 122), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19 11 1979, s 109)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 213).

BestAimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med foljande an-
passning:

I bilaga 2 punkt 4.2, skall fbljande liggas till-

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Uechtenstein
16 f6r Norge
14 fbr Schweiz
5 f6r Sverige
12 f6r Osterrike".

28. 377 L 0389: RAdets direktiv 77/389/EEG av den 17 maj 1977 om tillnirmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om bogseringsanordningar till motorfordon (EGT nr L 145, 13.6.1977,
s. 41).

29. 377 L 0538: Ridets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiffning om dimbaklyktor fbr motorfordon och slaipvagnar till dessa fordon
(EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 60), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979. s. 110)

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302. 15 11.1985, s. 213)

- 389 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1 augusti 1989 (EGT nr L
265, 12.9.1989, s 24).
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Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

I bilaga 2 punkt 4.2, skall foljande laggas till.

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 fbr Norge
14 fbr Schweiz
5 for Sverige
12 f6r Osterrike".

30. 377 L 0539: Rldets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnirmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om backningsstrllkastare till motorfordon och slapvagnar till dessa
fordon (EGT nr L 220, 29.8.1978, s. 72), s. 11, i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979. s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 213).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillampas med foljande an-
passning:

I bilaga 2 punkt 4 2, skall foljande liggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL for Liechtenstein
16 fbr Norge
14 fbr Schweiz
5 for Sverige
12 fbr Osterrike".

31. 377 L 0540: Rldets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor pl motorfordon (EGT nr L 220, 29.8.1978,
s. 83), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 214).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

I bilaga 4 punkt 4.2, skall f6ljande laggas till.

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL for Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 for Osterrike".
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32. 377 L 0541: Rldets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om bilb~lten och fasthlllningsanordningar i motorfordon (EGT nr L
220, 29.8.1977, s. 95), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s 110)

- 381 L 0576: Rdets direktiv 81/576/EEG av den 20 juh 1981 (EGT nr L 209, 29.7.1981,
s. 32)

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2 april 1982 (EGT nr L 139.
19.5.1982, s 17)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15 11.1985, s. 214)

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 (EGT nr L
341, 6.12.1990, s. 1)

De avtalsslutande parterna f;r fram till den 1 juli 1997 vAgra att slippa ut pA marknaden fordon
av kategori MI, M2 och M3 (enligt EG:s nomenklatur) vars sakerhetsbAlten eller fasthlllnings-
anordningar inte Ar i overensstammelse med kraven i direktiv 77/541/EEG, senast andrat genom
direktiv 90/628/EEG, men skall tilllta att fordon som uppfyller dessa krav slApps ut p5
marknaden. EFTA-Ianderna skall endast vara berattigade att bevilja EEG-typgodkannande
enligt dessa direktiv frln den tidpunkt dA direktiven ifrlga tillampas till fullo a% EFTA-
landema.

BestArmmelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foljande an-
passning:

I bilaga 3, punkt 1.1.1, skall f61jande laggas till:

"17 for Finland
IS for Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 for Osterrike".

33. 377 L 0649: Rdets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om siktfaltet i motorfordon (EGT nr L 267, 19.10.1977, s. 1), i
dess lydelse enligt

- 381 L 0643: Kommissionens direktiv 81/643/EEG av den 29 juli 1981 (EGT nr L 231,
15.8.1981, s. 41)

- 388 L 0366: Kommissionens direktiv 88/366/EEG av den 17 maj 1988 (EGT nr L 181,
12.7.1988, s. 40).

34. 378 L 0316: Rldets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 1977 om tillnArmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (markning av man6verorgan,
kontrollampor och visare) (EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 3).

35. 378 L 0317: Rldets direktiv 78/317/EEG av den 21 december 1977 om tillnArmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om avfrostning och avimning av glasrutor i motorfordon (EGT nr L
81, 28.3 1978, s. 27).
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36. 378 L 0318: RAdets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem f6r motorfordon (EGT nr L 81,
28.3.1978, s. 49).

37. 378 L 0548: RWdets direktiv 78/548/EEG av den 12 juni 1978 om tillnlrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om varmesystem f6r passagerarutrymmet i motorfordon (EGT nr L
168, 26.6.1978, s. 40).

38. 378 L 0549: Rfdets direktiv 78/549/EEG av den 12 juni 1978 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om hjulskydd pA motorfordon (EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 45).

39. 378 L 0932: RWdets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om huvudst6d pA s5ten i motorfordon (EGT nr L 325, 20.11.1978,
s. 1), s. 31, i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11 1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 214).

Bestanmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ijande an-
passning:

I bilaga 6 punkt 1.1.1, skall f6ljande lAggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Uechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 f6r Osterrike".

40. 378 L 1015: Ridets direktiv 78/1015/EEG av den 23 november 1978 om tillnarmning av
medlemsstatemas lagstiftning om tillAten IjudnivA och avgassystemet f6r motorcyklar (EGT nr
L 349, 13.12.1978, s. 21), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11 1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 214)

- 387 L 0056: Rfdets direktiv 87/56/EEG av den 18 december 1986 (EGT nr L 24,
27.1.1987, s. 42)

- 389 L 0235: RAdets direktiv 89i235/EEG av den 13 mars 1989 (EGT nr L 98, 11.4
1989, s. 1).

EFTA-landerna fAr av skil som hanfor sig till buller och avgassystem, fram till den 1 januari
1995 tillimpa sin nationella lagstiftning inbegripet m6jligheten alt vigra att registrera och
f6rbjuda f6rsaljning, tagande i bruk eller anvAndning av motorcyklar som omfattas av ifrAgava-
rande direktiv, vilket avser kraven i direktiv 78/1015/EEG, enligt dess senaste lydelse. FrAn och
med den 1 januari 1995 fAr EFTA-andema fortsAtta att tillaimpa sin nationella lagstiftning men
de skall tillAta fri r6rlighet i enlighet med EG:s regelverk Alla forslag till iindring, uppdatering.
utvidgning eller annan utveckling av EG:s regelverk om frAgor som omfattas av dessa direktiv
skall underkastas de allmanna bestammelsema om beslutsfattande i delta avtal.
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EFTA-lindema skall inte vara berittigade alt bevilja certifikat i enlighet med direktivet f6rrAn
den 1 januari 1995.

BestAimmelserna i direktivet skall. inom ramen fbr detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 2 skall fbljande strecksatser laggas till:

"tyyppihyviksyntA"/"typgodkAnnande" i finsk lag,
- "gerlarvifurkenning" i islAndsk lag,
- "Typengenehmigung" i liechtensteinsk lag,
- "typegodkjenning" i norsk lag,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i schweizisk

lag,
- "typgodkannande" i svensk lag,
- "Typengenehmigung" i 6sterrikisk lag".

b) I bilaga 2, punkt 3.1.3, skall f6ljande laggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL for Liechtenstein
16 f6r Norge
14 fbr Schweiz
5 fbr Sverige
12 f6r Osterrike".

41. 380 L 0780: Rdets direktiv 80/780/EEG av den 22 juli 1980 om tillnArmning av medlemssta-
ternas lagstifning om backspeglar f6r tvihjuliga motorfordon med eller utan sidvagn, saint
backspeglarnas montering p, s~dana fordon (EGT nr L 229, 30 8.1980, s. 49), i dess lydelse
enligt

- 380 L 1272: RAdets direktiv 80/1272/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 73)

- 1 85 L Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 214).

Bestmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

I artikel 8 skall f6ljande laggas till:

"tyyppihyvksynti"/"typgodknnande" i finsk lag,
- "ger6arvi6urkenning" i islindsk lag,
- "Typengenehmigung" i liechtensteinsk lag,
- "typegodkjenning" i norsk lag,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i schweizisk lag,
- "typgodkAnnande" i svensk lag,
- "Typengenehmigung" i 6sterrikisk lag".

42. 380 L 1268: RAdets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om tillnairmning av
medlemsstaternas lagstiftning om motorfordons brdnsleforbrukning (EGT nr L 375, 31.12.1980,
s. 36), i dess lydelse enligt

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238,
15.8.1989, s. 43).
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43. 380 L 1269: Rdets direktiv 80/12691EEG av den 16 december 1980 om tillnirmning av
medlemsstatemas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (EGT nr L 375. 31.12.1980,
s. 46), i dess lydelse enligt

- 388 L 0195: Kommissionens direktiv 88/195/EEG av den 24 mars 1988 (EGT nr L 92,
9.4.1988, s. 50)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 (EGT nr L 238,
15.8.1989, s. 43).

44. 388 L 0077: R/dets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om Atgarder mot utslapp av gasformiga f6roreningar frAn diesel-
motorer som anvands i fordon (EGT ni L 36, 9.2.1988, s. 33).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

I bilaga 1 punkt 5.1.3, skall f6ijande lggas till:

"17 for Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 for Schweiz
5 for Sverige
12 f6r Osterrike".

45. 389 L 0297: Rldets direktiv 89/297/EEG av den 13 april 1989 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om sidoskydd pA vissa fordon och slipvagnar till dessa fordon (EGT
nr L 124, 5.5.1989, s. 1).

RATrSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar f61jande rattsakter:

46. 377 Y 0762(01): Rldets resolution av den 29 juni 1977 om EEG-typgodkAnnande av person-
bilar avseende helt fordon (EGT nr C 177, 26.7.1977, s. 1)

47. C/281188/s. 9: Kommissionens skrivelse om f6rfarandet f6r typgodkannande och registrering av
fordon som tidigare registrerats i ett annat medlemsland (EGT nr C 281, 4.11.1988. s. 9)

II. JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSTRAKTORER

RATrSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 374 L 0150: Rdets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om typgodkinnande av jordbruks- och skogstraktorer med hjul (EGT nr L
84, 28.3.1974, s. 10), i dess lydelse enligt

- 379 L 0694: Rdets direktiv 79/694/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 17)
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- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: Rldets direktiv 82/890/EEC av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212)

- 388 L 0297: Rldets direktiv 88/297/EEG av den 3 maj 1988 (EGT nr L 126, 20.5.1988,
s. 52).

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillimpas med fbljande an-
passning:

I artikel 2 a skall f61jande strecksatser liggas till:

"tyyppihyvwksynta"/"typgodkinnande" i finsk lag,
- "gerbarvi6urkenning" i isldndsk lag,

"Typengenehmigung" i liechtensteinsk lag,
- "typegodkjenning" i norsk lag,
- "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i schweizisk lag,

"typgodkannande" i svensk lag,
"Typengenehmigung" i 6sterrikisk lag".

2 374 L 0151: Rldets direktiv 74/151/EEG av den 4 mars 1974 om tillnarmning av medlemssta-
temas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
hjul (EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 25), s. 16, i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0410: Kommissionens direktiv 88/410/EEG av den 21 juni 1988 (EGT nr L 200,
26.7.1988, s. 27).

3. 374 L 0152: Rldets direktiv 74/152/EEG av den 4 mars 1974 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om hbgsta konstruktiva hastighet och lastplattformar for jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 33), 18.8.1976, s. 16, i dess lydelse
enligt

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0412: Kommissionens direktiv 88/412/EEG av den 22 juni 1988 (EGT nr L 200,
26.7.1988, s. 31).

4. 374 L 0346: Rdets direktiv 74/346/EEG av den 25 juni 1974 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om backspeglar pS jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
(EGT nr L 191, 15.7.1974, s. 1), i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).
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5. 374 L 0347: Rdets direktiv 74/347/EEG av den 25 juni 1974 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om siktfaltet och vindrutetorkare for jordbruks- eller skogsbrukstrak-
torer med hjul (EGT nr L 191, 15.7.1974, s. 5), s. 16, i dess lydelse enligt

- 379 L 1073: Kommissionens direkliv 79/1073/EEG av den 22 november 1979 (EGT nr
L 331, 27.12.1979, s. 20)

- 382 L 0890: Rhdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378.
31.12.1982, s. 45).

6. 375 L 0321: Rhdets direktiv 75/321/EEG av den 20 maj 1975 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om styrinrattningen pA jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
(EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 24), s. 16, i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rhdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0411: Kommissionens direktiv 88/411/EEG av den 21 juni 1988 (EGT nr L 200,
26.7.1988, s. 30).

7. 375 L 0322: Rhdets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om tillnirmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om dampning av radiost6mingar som orsakas av gnistndnings-
motorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 28), i dess
lydelse enligt

- 382 L 0890: Rhdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378.
31.12.1982, s. 45).

8. 376 L 0432: Rhdets direktiv 76/432/EEG av den 6 april 1976 om tillnArmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om bromsutrustning p jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT
nr L 122, 8.5.1976, s. 1), s. 16, i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

9. 376 L 0763: Rhdets direktiv 76/763/EEG av den 27 juli 1976 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om passagerarsiten f6r jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT
nr L 262, 27.9.1976, s. 135), i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rhdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

10. 377 L 0311: Rhdets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tillnarming av medlemssta-
ternas lagar och andra f6rfattningar om bullemivhn ph f6rarplatsen i hjulburna jordbruks- eller
skogstraktorer (EGT nr L 105, 28.4.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rhdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

11. 377 L 0536: Rdets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om skyddsbhgar for jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
(EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)
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- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302. 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0680: Rdets direktiv 89/680/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
30.12.1989, s. 26).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foljande an-
passning:

I bilaga 6 skall foljande lggas till:

"17 for Finland
IS f6r Island
FL for Uechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 for Sverige
12 fbr Osterrike".

12. 377 L 0537: Rldets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om tgarder mot utslapp av f6roreningar frAn motorer som anvands
i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 220, 29.8 1977, s. 38), i dess lydelse
enligt:

- 382 L 0890: Rldets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

13. 378 L 0764: Rhdets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnArmning av medlemssta-
temas lagstiftning om f6rarslitet pS jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L
255, 18.9.1978, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

- 383 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28 mars 1983 (EGT nr L 109,
26.4.1983, s. 13)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30 juni 1988 (EGT nr L 228.
17.8.1988, s. 31).

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande an-
passning:

I bilaga 2, punkt 3.5.2.1, skall f6ljande liggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Uechtenstein
16 fbr Norge
14 for Schweiz
5 fbr Sverige
12 f6r Osterrike".
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14. 378 L 0933: RAdets direktiv 78/933/EEG av den 17 oktober 1978 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om installation av belysnings- och Ijussignalanordningar pA jord-
bruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 325, 20.11.1978, s. 16), i dess lydelse
enligt

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890iEEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378.
31.12.1982, s. 45).

15. 379 L 0532: RAdets direktiv 79/532/EEG av den 17 maj 1979 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om typgodkannande av delar f6r belysnings- och Ijussignalanord-
ningar pA jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 16), i
dess lydelse enligt

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

16. 379 L 0533: Rdets direktiv 79/533/EEG av den 17 maj 1979 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om kopplingsanordningen och backvixeln pi jordbruks- eller skogs-
brukstraktorer med hjul (EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 20), i dess lydelse enligt

- 382 L 0890: Rdets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45).

17. 379 L 0622: RAdets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnrmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om skyddsbgar pA jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
(statiska provningar) (EGT nr L 179, 17.7.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 382 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EEG av den 15 december 1982 (EGT nr L
386, 31.12.1982, s. 31)

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11 1985, s 214)

- 388 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22 juni 1988 (EGT nr L 200,
26.7.1988, s. 32).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillfmpas med fbljande an-
passning:

I bilaga 6 skall foljande liggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 f6r Sverige
12 f6r Osterrike".

18. 380 L 0720: RAdets direktiv 80/720/EEG av den 24 juni 1980 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om f6rarutrymme, tilltrAde till f6rarplats saint ddrrar och f6nster pA
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 194, 28.7.1980, s. 1), i dess lydelse
enligt

- 382 L 0890: R.dets direktiv 82/890/EEG av den 17 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 45)

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 23

- 388 L 0414: Kommissionens direktiv 88/414/EEG av den 22 juni 1988 (EGT nr L 200,
26.7 1988, s. 34).

19. 386 L 0297: Ridets direktiv 86/297/EEG av den 26 maj 1986 om tillnarmning av med-
lemstatemas lagstiftning om kraftuttagen pA jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt
skydd av dessa uttag (EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 19).

20. 386 L 0298: Rdets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skydds-
bAgar pA smalspgriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 186, 8.7.1986,
s. 26), i dess lydelse enligt

- 389 L 0682: RAdets direktiv 89/682/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
31.12.1989, s. 29).

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen for delta avtal, tillampas med foIjande an-
passning:

I bilaga 6 skall f6ljande laggas till:

"17 fbr Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 for Norge
14 fbr Schweiz
5 fbr Sverige
12 f6r Osterrike".

21 386 L 0415: RAdets direktiv 86/415/EEG av den 24 juli 1986 om montering, placering,
man6vrering och mfrkning av man6verorgan i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
(EGT nr L 240, 26.8 1986, s 1)

22. 387 L 0402: Rdets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbAgar monterade
framfbr forarsatet pA smalspAriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT nr L 220.
8.8.1987, s. 1), i dess lydelse enligt

- 389 L 0681: R,dets direktiv 89/681/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398.
30.12.1989, s. 27).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

I bilaga 7 skall foIjande laggas till:

"17 f6r Finland
IS f6r Island
FL f6r Liechtenstein
16 f6r Norge
14 f6r Schweiz
5 for Sverige
12 f6r Oslerrike".
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23. 389 L 0173: Rdets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmning av
medlemsstatcrnas lagstiftning om vissa delar och egenskaper p, jordbruks- eller skogsbruks-
traktorer med hjul (EGT nr L 67, 10.3 1989, s. 1).

BestAmmelserna i direktivet skall, iom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ijande anpassning:

a) I bilaga 3 A, punkt 5.4.1, skall foljande laggas till i fotnot 1:

"17 f6r Finland, IS f6r Island, FL fbr Liechtenstein, 16 f6r Norge, 14 f6r Schweiz, 5 for
Sverige, 12 f6r Osterrike"

b) I bilaga 5. punkt 2.1.3, skall fbljande laggas till i texten inom parentes:

"17 fbr Finland, IS f6r Island. FL f6r Liechtenstein, 16 f6r Norge, 14 for Schweiz, 5 for
Sverige, 12 for Osterrike".

III. LYFTANORDNINGAR OCH MEKANISKA HANTERINGSANORDNINGAR

RAI-TrSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 373 L 0361: RAdets direkliv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagar och andra f6rfattningar om certifiering och markning av stlllinor,
kAtting och krokar (EGT nr L 335, 5.12.1973, s. 51), i dess lydelse enligt

- 376 L 0434: Kommissionens direktiv 76/434/EEG av den 13 april 1976 (EGT nr L 122,

8.5.1976, s. 20).

2. 384 L 0528: RAdets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om allmdnna bestammelser for anordningar lyft och mekaniserad
hantering (EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 72), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s 214)

- 388 L 0665: Rldets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382.
31.12 1988, s 42)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillampas med foljande an-
passning:

I bilaga 1, punkt 3, skall f6ljande laggas till i texten inom parentes:

"A f6r Osterrike, CH f6r Schweiz, FL fbr Liechtenstein, IS fbr Island, N for Norge, S for
Sverige, SF for Finland".

3. 384 L 0529: Rdets direktiv 84/529!EEG av den 17 september 1984 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning i frga om eldrivna hissar (EGT nr L 300, 19 11.1984. s 86). 1
dess lydelse enligt

- 386 L 0312: Kommissionens direktiv 86/312/EEG av den 18 juni 1986 (EGT nr L 196.
18.7.1986, s. 56)

- 390 L 0486: Rdets direktiv 90/486/EEG av den 17 september 1990 (EGT nr L 270.
2.10.1990, s. 21).
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4. 386 L 0663: Rldets direktiv 86/663/EEG av den 22 december 1986 om tilln~irmning av
medlemsstatemas lagstiftning om motordrivna industritruckar (EGT nr L 384, 31.12 1986.
s. 12), i dess lydelse enligt

- 389 L 0240: Kommissionens direktiv 89/240/EEG av den 16 december 1988 (EGT nr L
100, 12.4.1989, s. 1).

IV. HUSHALLSAPPARATER

RATSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 379 L 0530: Rldets direktiv 79/530/EEG av den 14 maj 1979 om markning sor anger
hushllsapparaters energif6rbrukning (EGT nr L 145, 13 6 1979, s 1).

2. 379 L 531: Rldets direktiv 79/531/EEG av den 14 maj 1979 om tillmpning pA elektriska
ugnar av direktiv 79/530/EEG om mirkning sor anger hushAllsapparaters energif6rbrukning
(EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 7), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 227).

Best~immelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I bilaga 1, punkt 3.1.1, skall fbljande lAggas till:

".Shk6uuni, p1 finska (FI)
rafmagnsbbkunarofn, p1 islndska (IS)
elektrisk stekeovn pA norska (N)
elektrisk ugn, p, svenska (S)",

b) I bilaga 1, punkt 3.1.3, skall foljande liggas till:

"kiytt6tilavuus, pS finska (FI)
ntanlegt r 'mi, p3 isldndska (IS)
nyttevolym, pA norska (N)
nyttovolym, pl svenska (S)".

c) I bilaga 1, punkt 3.1.5 1, skall foljande Iiggas till:

"esildimmityskulutus 200 C:een, pA finska (FI)
forhitunarnotkun i 200'C, p1 islindska (IS)
energiforbruk ved oppvarming till 200"C, pl norska (N)
Energifbrbrukning vid uppvarmning till 200"C, p3 svenska (S)
vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C'ssa), pA finska (FI)
jafnstb~unotkun (ein Idukkustund vi6 200"C), pA islandska (IS)
energiforbruk for 1 opprettholde en bestemt temperatur (en time pA 200"C), pA norska

(N)
Energifbrbrukning f6r att uppritth1Ila en temperatur (pl 200"C i en timme), pA svenska

(S)
KOKONAISKULUTUS, pl finska (FI)
ALLS, pA islindska (IS)
TOTALT, p1 norska (N)
TOTALT, pA svenska (S)".
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d) I bilaga 1, punkt 3.1.5.3, skall foIjande laggas till:

"puhdistusvaiheen kulutus, pA finska (FI)
hreinsilotunotkun, pA islIndska (IS)
energiforbruk for en rengjoringsperiode, pS norska (N)
Energif6rbrukning vid en rengoringsprocess, pS svenska (S)"

e) F61jande bilagor skall laggas till:

BILAGA 2 h
(ritningar med anpassningen pA finska)

BILAGA 2 i
(ritningar med anpassningen pA islAndska)

BILAGA 2 j
(ritningar med anpassningen pA norska)

BILAGA 2 k
(ritningar med anpassningen pi svenska)

3. 386 L 0594: RAdets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller frAn

hushAllsapparater (EGT nr L 344, 6.12.1986, s 24).

V. GASAPPARATER

RAYSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

378 L 0170: RAdets direktiv 78/170/EEG av den 13 februari 1978 om funktionen hos vdrmea-

nordningar f6r rumsuppvirmning och varmvattenforsorjning i nya eller befintliga icke-

industriella byggnader samt varmeisolering och varmvattenfbrsorjning i hushAll i nya, icke-in-
dustriella byggnader (EGT nr L 52, 23.2.1978. s. 32)', i dess lydelse enligt

- 382 L 0885: Rdets direktiv 82/885/EEG av den 10 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 19).

2. 390 L 0396: RAdets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om tillnirmning av med-

lemsstatemas lagstiftning om anordningar f6r forbranning av gasformiga brinslen (EGT nr L
196, 26.7,1990, s. 15).

Listad h~ir enbart i informationssyfte. Vad giller tillldimpning, se bilaga 4 om energi.

Vol. 1818. 1-31121



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks

VI. BYGG- OCH ANLAGGNINGSUTRUSTNING

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 379 L 0113: Rldets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagar och andra f6rfattningar om bestamning av buller frAn bygg- och
anliggningsutrustning (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15), i dess lydelse enligt

- 381 L 1051: RWdets direktiv 81/1051/EEG av den 7 december 1981 (EGT nr L 376,
30.12.1981, s. 49)

- 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/EEG av den 11 juli 1985 (EGT nr L 233.
30.8.1985, s. 9)

2. 384 L 0532: RAdets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestAmmelser f6r bygg- och anlAggningsutrust-
ning (EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111), s. 15, 1 dess lydelse enlgt

- 388 L 0665: Rldets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382.
31.12 1988, s. 42).

3. 384 L 0533: Rldets direktiv 84/533/EEG av den 17 september 1984 om tillnirmning a%
medlemsstatemas lagstiftning om tilliten judeffektnivl hos kompressorer (EGT nr L 300,
19.11 1984. s. 123), i dess lydelse enligt

- 385 L 0406: Kommissionens direktiv 85/406/EEG av den 11 juli 1985 (EGT nr L 233.
308.1985, s. 11).

4. 384 L 0534: Rdets direktiv 84/534/EEG av den 17 september 1984 om tillnirmning a%
medlemsstaternas lagar och andra f6rfattningar om tillAten ljudeffektnivA for tornkranar (EGT
nr L 300, 19.11.1984, s. 130), s. 15, i dess lydelse enligt

- 387 L 0405: RAdets direktiv 87/405/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 220. 8 8 1987.
s. 60).

5. 384 L 0535: Rdets direktiv 84/535/EEG av den 17 september 1984 om tillnarmning av
medlemstaternas lagar och andra forfattningar om tillAten Ijudeffektnivs hos svetsgeneratorer
(EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 142), i dess lydelse enligt

- 385 L 0407: Kommissionens direktiv 85/407/EEG av den 11 juli 1985 (EGT nr L 233.
30.8.1985, s. 16).

6. 384 L 0536: Rgdets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om tillAten Ijudeffektniv'A hos kraftgeneratorer (EGT nr L 300.
19.11.1984, s. 149), s. 17, i dess lydelse enligt

- 385 L 0408: Kommissionens direktiv 85/408/EEG av den 11 juh 1985 (EGT nr L 233.
30.8 1985. s. 18).
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7. 384 L 0537: Rdets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstiftning om tillten ljudeffektnivS for maskindrivna handhllna betongspett
och mejselhammare (EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 156), i dess lydelse enligt

- 385 L 0409: Kommissionens direktiv 85/409/EEG av den 11 juli 1985 (EGT nr L 233,
30.8.1985, s. 20).

8. 386 L 0295: RAdets direktiv 86/295/EEG av den 26 maj 1986 om tillndrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om overrullningsskydd (ROPS-skydd) pi vissa anlaggningsmaskiner
(EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 1).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6jande an-
passning:

I bilaga 4 skall f6ljande laggas till i texten inom parentes:

"A f6r Osterrike, CH f6r Schweiz, FL f6r Liechtenstein, IS f6r Island, N f6r Norge, S f6r
Sverige. SF f6r Finland".

9. 386 L 0296: RAdets direktiv 86/2961EEG av den 26 maj 1986 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om skyddsanordningar mot fallande fbremll (FOPS-skydd) p- vissa
anliggningsmaskiner (EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 10).

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med fbljande an-
passning:

I bilaga 4 skall f6ljande liggas till i texten inom parentes:

"A f6r Osterrike, CH f6r Schweiz, FL f6r Liechtenstein, IS f6r Island, N f6r Norge, S for
Sverige, SF for Finland'.

10. 386 L 0662: Rdets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begransning av buller
frAn hydrauliska grdvmaskiner, lingravmaskiner, schaktmaskiner. lastmaskiner och grdvlastare
(EGT nr L 384, 31.12.1986, s. 1), i dess lydelse enligt

389 L 0514: Kommissionens direktiv 89/514/EEG av den 2 augusti 1989 (EGT nr L
253, 30.8.1989, s. 35).

R.ATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar f6ljande rattsakter:

11. Kommissionens meddelande om harmoniserade matmetoder f6r bygg- och anlaggningsut-
rustning (antagen den 3.1.1981).

12. 386 X 0666: RAdets rekommendation 86/666/EEG av den 22 december 1986 om brandsdkerhet
i befintliga hotell (EGT nr L 384, 31.12.1986, s. 60).

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 29

VII. OVRIGA MASKINER

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1, 384 L 0538: Ridets direktiv 84/538/EEG av den 17 september 1984 om tillnarmning av
medlemsstatemas lagstiftning om tillAten IjudeffektnivA for grAsklippare (EGT nr L 300,
19.11.1984, s. 171), i dess lydelse enligt

- 387 L 0252: Kommissionens direktiv 87/252/EEG av den 7 april 1987 (EGT nr L 117,
5.5.1987, s. 22)

- 388 L 0180: Rldets direktiv 88/180/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 81, 26.3.1988,
s. 69)

- 388 L 0181: RAdets direktiv 88/181/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 81, 26.3.1988.
s. 71).

VIII. TRYCKKARL

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 375 L 0324: RAdets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnArmning av med-
lemsstatemas lagar och andra fbrfattningar betraffande aerosolbehllare (EGT nr L 147,
9.6.1975, s. 40).

2. 376 L 0767: Ridets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
temas lagar och andra f6rfattningar med gemensamma f6reskrifter f6r tryckkarl och metoder f6r
kontroll av dem (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 153), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 213)

- 388 L 0665: R,dets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382,
31.12.1988, s. 42).

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med f6ijande an-
passning:

I bilaga 1. punkt 3.1, forsta strecksatsen och i bilaga 2, punkt 3.1.1.1.1, f6rsta strecksatsen skall
f61jande laggas till i texten inom parentes:

"A f6r Osterrike. CH for Schweiz, FL f6r Liechtenstein, IS f6r Island, N f6r Norge. S for
Sverige, SF f6r Finland".

3. 384 L 0525: Rdets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnArmning av
medlemsstatemas lagar och andra forfattningar om s6mlbsa gasflaskor av stAl (EGT nr L 300,
19.11.1984. s. 1).
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4. 384 L 0526: R/dets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om s6ml6sa olegerade och legerade alumi-
niumgasflaskor (EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 20).

5. 384 L 0527: R,dets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om svetsade, olegerade gasflaskor av sttl (EGT
nr L 300, 19.11.1984, s. 48).

6. 387 L 0404: R/dets direktiv 87/404/EEG av den 25 juni 1987 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning i friga om enkla tryckkirl (EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 48), i dess
lydelse enligt

- 390 L 0488: Rldets direktiv 90/488/EEG av den 17 september 1990 (EGT nr L 270,
2.10.1990, s. 25).

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foijande rttsakter:

7. 389 X 0349: Kommissionens rekommendation 89/349/EEG av den 13 april 1989 om minskning
av klorfluorkarboner i aerosolindustrin (EGT nr L 144, 27.5.1989, s. 56).

IX. M.ATINSTRUMENT

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 371 L 0316: R/dets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om gemensamma f6reskrifter f6r bde mAtdon och metrologiska kontrollme-
toder (EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 118)

- 372 L 0427: Rldets direktiv 72/427/EEG av den 19 december 1972 (EGT nr L 291,
28.12.1972, s. 156)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 383 L 0575: RWdets direktiv 83/575/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332,
28.11 1983, s. 43)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212)

- 387 L 0354: Rldets direktiv 87/354/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192,
11.7.1987, s. 43)

- 388 L 0665: R,dets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382,
31.12 1988, s. 42)
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Bestammelserna i dircktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillampas med fo1jande an-
passning:

a) I bilaga 1, punkt 3.1, forsta strecksatsen och i bilaga 2, punkt 2.3.1.1.1 a skall foljande
l ggas till i texten inom parentes'

"A for Osterrike, CH f6r Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N fbr Norge, S f6r
Sverige, SF for Finland".

b) De ritningar som avses i bilaga 2, punkt 3.2.1 skall kompletteras med de bokstAver sor
beh6vs f6r symbolema A, CH, Fl. IS, N, S, SF.

2. 371 L 0317: Rldets direktiv 71/317/EEG av den 26 juli 1971 om tillndrmning av medlemssta-
temas lagstiftning om parallellepipediska handelsvikter frAn 5 till 50 kg och cylindriska
handelsvikter frAn 1 gram till 10 kg (EGT n" L 202, 6.9.1971, s. 14).

3. 371 L 0318: Rldets direktiv 71/318/EEG av den 26 juli 1971 om tillnArmning av medlemssta-
temas lagstiftning om gasvolymmAtare (EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 21), i dess lydelse enligt

- 374 L 0331: Kommissionens direktiv 74/331/EEG av den 12 juni 1974 (EGT nr L 189,
12.7.1974, s. 9)

- 378 L 0365: Kommissionens direktiv 78/365/EEG av den 31 mars 1978 (EGT nr L 104,
18.4.1978, s. 26)

- 382 L 0623: Kommissionens direktiv 82/623/EEG av den 1 juli 1982 (EGT nr L 252,
27.8.1982, s. 5).

4. 371 L 0319: Rldets direktiv 71/319/EEG av den 26 juli 1971 om tillnirmning av medlemssta-
temas lagstiftning for matare f6r andra vitskor an vatten (EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 32).

5. 371 L 0347: RAdets direktiv 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om hektolitervikt av sad (EGT nr L 239, 25.10.1971, s. 1), i dess
lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73.
27.3.1972, s. 119)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s 109)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212).

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen fbr delta avtal, till-mpas med f6ljande an-
passning:

I artikel 1 a skall f6ljande liggas till inom parentesen:

""EY hehtolitrapaino" (p, finska)
"EB hektolitrapyngd" (pA islAndska)
"EF hektolitervekt" (pA norska)
"EG hektoliterviktV (pA svenska)".
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6. 371 L 0348: RAdets direktiv 71/348/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnirmning av mcd-
lemsstaternas lagstiftning om tillsatsutrustning till matare for andra vAitskor an vatten (EGT nr
L 239, 25.10.1971, s. 9), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 119)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 212).

Best~immelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

I bilagans kapitel 4 skall f6ljande Iaggas till i slutet av avsnitt 4.8.1:

"10 pennia/10 penni (Finland)
10 aurar (Island)
I rappen (Liechtenstein)
10 ore (Norge)
I rappenl centime/l centesimo (Schweiz)
I 6re (Sverige)
10 groschen (Osterrike)".

7 371 L 0349: R/dets direktiv 71/3491EEG av den 12 oktober 1971 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om kalibrering av tankvolym pA fartyg (EGT nr L 239, 25.10.1971,
s. 15).

8. 373 L 0360: R,dets direktiv 73/360/EEG av den 19 november 1973 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om icke-automatiska vgar (EGT nr L 335, 5.12.1973, s 1), i
dess lydelse enligt

- 376 L 0696: Kommissionens direktiv 76/696/EEG av den 27 juli 1976 (EGT nr L 236,
27.8.1976, s. 26)

- 382 L 0622: Kommissionens direktiv 82/622/EEG av den 1 juli 1982 (EGT nr L 252,
27 8.1982, s. 2)

- 390 L 0384: R.dets direktiv 90/384/EEG av den 20 juni 1990 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om icke-automatiska vAgar (EGT nr L 189, 20.7.1990,
s. 1).

9. 373 L 0362: RAdets direktiv 73/362/EEG av den 19 november 1973 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om lingdmltt (EGT nr L 335. 5 12.1973, s. 56), i dess lydelse
enligt

- 378 L 0629: Rdets direktiv 78/629/EEG av den 19 juni 1978 (EGT nr L 206,
29.7.1978, s. 8)

- 385 L 0146: Kommissionens direktiv 85/146/EEG av den 31 januari 1985 (EGT nr L 54,
23.2.1985, s. 29).

10. 374 L 0148: Rdets direktiv 74/148/EEG av den 4 mars 1974 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om precisionsvikter frAn 1 mg till 50 kg (EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 3).
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11. 375 L 0033: RWdets direktiv 75/33/EEG av den 17 december 1974 om tillnarmning av
medlemsstatemas lagstiftning om kallvattenmAtare (EGT nr L 14, 20.1.1975, s. 1).

12. 375 L 0106: Rfdets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstiftning om fardigfbrpackning av vissa vAtskor efter volym (EGT nr L 42,
15.2.1975, s. 1), i dess lydelse enligt

- 378 L 0891: Kommissionens direktiv 78/891/EEG av den 28 september 1978 (EGT nr
L 311, 4.11.1978, s. 21)

- 379 L 1005: Rfidets direktiv 79/1005/EEG av den 23 november 1979 (EGT nr L 308,
4.12.1979, s. 25)

- 385 L 0010: Rgdets direktiv 85/10/EEG av den 18 december 1984 (EGT nr L 4,
5.1.1985, s. 20)

- 388 L 0316: RWdets direktiv 88/316/EEG av den 7 juni 1988 (EGT nr L 143, 10.6.1988,
s. 26)

- 389 L 0676: RWdets direktiv 89/676/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
30.12 1989, s. 18).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I de fall de produkter som f6rtecknats i bilaga 3.1 a inryms i returforpackningar fIr dessa
marknadsf6ras i f61jande volymer t.o.m. den 31 december 1996.

i Schweiz och Liechtenstein: 0,7 liter
i Sverige. 0,7 liter
i Norge: 0,35 - 0,7 liter
i Osterrike: 0,7 liter.

I de fall de produkter som f6rtecknats i bilaga 3.3 a inryms i returf6rpackningar fIr dessa
marknadsfbras i Norge i volymema 0,35 - 0,7 liter t.o.m, den 31 december 1996.

1 de fall de produkter som f6rtecknats i bilaga 3.4 inryms i returf6rpackningar far dessa
marknadsforas i Sverige i volymema 0,375 - 0,75 liter t.o.m. den 31 december 1996.

1 de fall de produkter som f6rtecknats i bilaga 3.8 a och 3.8 b inryms i returf6rpack-
ningar flr dessa marknadsforas i Norge i volymen 0,35 liter t.o.m den 31 december
1996.

Frfin och med 1993 skall EFTA-lAndema garantera fri r6rlighet f6r produkter som
marknadsf6rts enligt bestammelsema i direktiv 75/106, i dess senaste lydelse.
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b) Vanstra kolumnen i bilaga 3 skall ersittas av foijande:

VAtskor

1. a) Vin av farska druvor; firsk druvmust vars jasning avbrutits genom tillsats av alkohol
inbegripet vin av ojist druvmust blandad med alkohol, med undantag av viner upptagna
i den Gemensamma tulltaxans positioner 22 05 A och B / HS positioner 2204.10,
2204.21 och 2204.29 saint starkviner (CCT position ur 22.05 C / HS position ur 22.04),
druvmust i jisning ,ivensom druvmust vars j~isning avbrutits pS annat satt An genom
tillsats av alkohol (CCT position 22.04 / HS position 2204.30)

b) "Gula" viner med ritt att anvinda fbljande ursprungsbeteckningar: "C6tes du Jura", "Ar-
bois", "L"Etoile" och "Chateau-Chalon"

c) Andra ej mousserande jd.sta drycker, tex cider, pironvin och mjod (CCT position 22 07
B 11 / HS position 2206.00)

d) Vermut och annat vin av fdirska druvor, smaksatt med aromatiska extrakter (CCT position
22.06 / HS position 22.05), starkviner (CCT position ur 22.05 C / HS position ur 22 04)

2. a) - Mousserande viner (CCT position 22 05 A / HS position 2204.10)

- Andra viner in s5dana som hinvisas till i position 2204 10 i flaskor med "cham-
pagnekorkar" vilka h~lls pS plats med band eller fastanordningar samt vin som p5
annat satt forpackats med et overtryck pA minst en bar men mindre 5n tre bar. matt
rid en temperatur av 20"C (CCT position 22.05 B / HS position ur 2204.21 och ur
2204.29)

b) Andra jasta mousserande drycker, t ex cider, paronvin och mj6d (CCT position 22.07 B
I / HS position 2206 00)

3. a) 01 bryggt av malt (CCT position 22 03 / HS position 2203 00), med undantag av syrliga
olsorter

b) Syrliga olsorter, gueuze

4. Spritdrycker (med undantag av s/dana som nimns i CCT position 22.08 / HS position 22 07);
lik6rer och andra sprithaltiga drycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s k "kon-
centrerade extrakt") f6r framstallning av drycker (CCT position 22.09 / HS position 22.08)

5 Attika och ers~ttningar for ittika (CCT position 22.10 / HS position 2209.00)
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6. Olivoljor (CCT position 15.07 A / HS position 1509 10 och 1509.90, och HS position 15.10),
andra matoljor (CCT position 15.07 D II / HS position 15 07 och 15 08 samt 15.11 - 15.17)

7. - Mj6lk. ej konserverad, koncentrerad eller sotad (CCT position ur 04.01 / HS position
04.01), med undantag av yoghurt, kefir, filmj6lk, vassla och annan jast eller syrad mjolk

- Mj6lkbaserade drycker (CCT position 22.02 B / HS position ur 0403 10 och ur 0304.90)

8. a) Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten (CCT position 22.01 / HS position
22.01)

b) Lemonad, aromatiserat mineralvatten och aromatiserat kolsyrat vatten och andra alkohol-
fria drycker som inte innehhller mj6lk eller mjblkfetter (CCT position 22.02 A / HS
position 22.02), med undantag av frukt- och gr6nsakssafter hdnf6rliga till CCT position
22.07 / HS position 22.09) saint koncentrat

c) Drycker med beteckningen "alkoholfri aperitif"

9. Fruktsafter (inbegripet druvmust) eller grbnsakssafter, s6tade eller os6tade men ojAsta och
alkoholfria, hAnf6rliga till CCT position 20.07 B / HS position 20.09, fruktnektar (rdets
direktiv 75/726/EEG av den 17 november 1975 om tillnArmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om fruktjuice och vissa liknande varor'

EGT nr L 311, 1 12.1975, s. 40

13. 375 L 0107: Rldets direktiv 75/107/EEG av den 19 december 1974 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som tjanar sor mitbehgllare (EGT nr L 42,
15.2.1975, s. 14).

14. 375 L 0410: Rdets direktiv 75/410/EEG av den 24 juni 1975 om tilinarmning av mcd-
lemsstaternas lagstiftning om bandvlgar (EGT nr L 183, 14.7.1975, s. 25).

15. 376 L 0211: Rldets dircktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tilln~irmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om fardigfbrpackning av vissa varor efter vikt eller volym (EGT nr
L 46, 21.2.1976, s. 1), i dess lydelse enligt

- 378 L 0891: Kommissionens direktiv 78/891/EEG av den 28 september 1978 (EGT nr
L 311, 4.11.1978, s. 21).

16. 376 L 0764: Rdets direktiv 76/764/EEG av den 27 juli 1976 om tillnArmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om klniska maximalvisande kvicksilvertermometrar (EGT nr L 262,
27.9.1976. s. 139). i dess lydelse enligt

- 383 L 0128: Rdets direktiv 83/128/EEG av den 28 mars 1983 (EGT nr L 91, 9.4.1983,
s. 29)

- 384 L 0414: Kommissionens direktiv 84/414/EEG av den 18 juli 1984 (EGT nr L 228,
25.8.1984, s. 25).
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17. 376 L 0765: RWdets direktiv 76/765/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om alkoholmitare och alkoholaerometrar (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 143),
i dess lydelse eniigt

- 382 L 0624: Kommissionens direktiv 82/6241EEG av den I juli 1982 (EGT nr L 252,
27.8.1982, s. 8).

18 376 L 0766: Rldets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om alkoholtabeller (EGT nr L 262, 27 9.1976, s. 149).

19. 376 L 0891: R.dets direktiv 76/891/EEG av den 4 november 1976 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning fbr mzitare fbr elektrisk energi (EGT nr L 336, 4 12.1976, s 30),
i dess lydelse enligt

- 382 L 0621: Kommissionens direktiv 82/621/EEG av den 1 juli 1982 (EGT nr L 252.
27.8 1982. s. 1).

20 377 L 0095: Rjdets direktiv 77/95/EEG av den 21 december 1976 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om taxametrar (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 59)

21. 377 L 0313: Rdets direktiv 77/313/EEG av den 7 april 1977 om illnrmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om matsystem for andra vitskor an vatten (EGT nr L 105, 28.4.1977. s. 18),
i dess lydelse enligt

- 382 L 0625: Kommissionens direktiv 82/6251EEG av den I juli 1982 (EGT nr L 252,
27.8.1982, s. 10).

22. 378 L 1031: Rldets direktiv 78/1031/EEG av den 5 december 1978 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagstiftning om automatiska kontroll- och sorteringsvggar (EGT nr L 364,
27.12.1978, s. 1).

23. 379 L 0830: Rdets direktiv 79/830/EEG av den 11 september 1979 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om varmvattenmitare (EGT nr L 259, 15.10.1979, s. 1).

24. 380 L 0181: RAdets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstiftning f6r mttenheter och om upphavande av direktiv 71/354/EEG
(EGT nr L 39, 15.2.1980, s. 40), i dess lydelse enligt

- 385 L 0001: Rdets direktiv 85/I/EEG av den 18 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985,
s. 11)

- 387 L 0355: RAdets direktiv 87/355/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192,
11.7.1987, s. 46)

- 389 L 0617: RAdets direktiv 89/617/EEG av den 27 november 1989 (EGT nr L 357,
7.12.1989, s. 28).

25. 380 L 0232: Rdets direktiv 80232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer saint volymer f6r behtllare som
Ar tillStna f6r vissa fArdigpackade varor (EGT nr L 51, 25.2.1980, s. 1), i dess lydelse enligt

- 386 L 0096: RAdets direktiv 86/96/EEG av den 18 mars 1986 (EGT nr L 80, 25.3.1986,
s. 55)

Vol. 1818. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites 37

- 387 L 0356: Rfdets direktiv 87/356/EEG av den 25 juni 1987 (EGT nr L 192,
11.7.1987, s. 48).

Bestaimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med fbljandc an-
passning:

a) Bilaga 1, punkt 1 - 1.6 skall ersattas av f61jande
"1. MATVAROR SOM SALJS EFTER VIKT (kvantitet i g)

1.1 Sm6r (CCT position 04.03 / HS position 0405.00), margarin, emulgerade eller icke-
animaliska och vegetabiliska fetter (bordsmargarin med lMg fetthalt)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Farskostar utom "petits suisses" och andra ostar f6rpackade p, samma s~itt (CCT
position ur 04 04 E I C / HS position 04.06.10)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 Bords- och koksalt (CCT position 25.01 A / HS position 25.01)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Florsocker, r6tt och brunt socker, socker f6r dekorativt 5ndaml
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 -
4 000 - 5 000

1.5 Spannmflsprodukter (utom bammat)

1.5.1 Mj6I, gryn och flingor av spannm5l saint mj6l, flingor och grovmj6l av havre
(med undantag for produkterna under 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 5001 - 5 000 - 10 000

1.5.2 Pastaprodukter (CCT position 19.03 / HS position 19.02)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 -
10 000

1.5.3 Ris (CCT position 10.06 / HS position 10.06)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4 Frdig mat som producerats genom art IAta spannmAl eller spannmAlsprodukter
svilla eller genom rostning (rispuffar, cornflakes och liknande produkter) (CCT
position 19.05 / HS position 19.04)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1 6 Torkade gr6nsaker (CCT position 07 05 /HS position 07.12 - 07.13)2, torkad
frukt (CCT position ur 08 01, 08 03 B, 08.04 B, 08.12 / HS position ur 08.03, ur
08.04, ur 08.05, ex 08.06, ur 08.13)
125 - 250 - 500- 1 000 - 1 500 -2 000- 5 000 - 7 500 - 10 000"
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b) Punki 4 i bilaga I skall ersattas av foijande:

"4. FARDIGBLANDADE FARGER OCH FERNISSOR (med eller utan tillsats av
losningsmedel; CCT position 32.09 A I1 / HS position 32.08, 32.09, 32.10 utom
spridda pigment och 16sningar) (kvantitet i ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500-
4 000 - 5 000 - 10 000"

c) Punkt 6 i bilaga I skall ersittas av foljande:

"6. RENGORINGSMEDEL

(i fast form och i pulverform angivet i g, i lAttflytande eller tjockflytande form
angivet i ml) bl.a. produkter fdr I der och skodon, tri och golvbelAggningar,
ugnar och metaller inklusive bilar, fanster och speglar inklusive i bilar (CCT
position 34.05 / HS position 34 05); flackborttagningsmedel, starkelse och
firgamnen fbr hush/llsbruk (CCT position 38.12 A och 32.09 C / HS position
3809.10 och ex 3212.90), bekAmpningsmedel mot insekter for hushlllsbruk (CCT
position ex 38.11 / HS position 3808.10), avkalkningsmedel (CCT position 34.02
/ HS position ex 34.01, ex 34.02), luktborttagningsmedel for hushllsbruk (CCT
position 33.06 B / HS position 3307 20, 3307.41 och 3307.49), icke-farmaceu-
tiska desinfektionsmedel
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000
- 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000"

d) Punkt 7 i bilaga 1 skall ersattas av foIjande:

"7 KOSMETIKA, SKONHETS- OCH TOALETTARTIKLAR (CCT position 33 06
A och B / HS position 33 03, ex 33.07) (i fast form och pulverform angivet i g,
i l5ttflytande eller tjockflytande form angivet i ml)"

e) Bilaga 1, punkt 8 - 8.4 skall ersattas av foljande:

"8. TVATTMEDEL

8.1 Toalett- och hushillstvflar i fast form (g) (CCI position ur 34.01 / HS position
ur 3401.11 och ur 3401.19)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Flytande tvAI (g) CCT position 34.01 / HS position 34.01 (20)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Tv/lflingor etc (g) (CCT position ur 34.01 / HS position ex 3401.20
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Tvatt-, reng6rings- och skurmedel i vAtskeform saint 6vriga dylika hjilpmedel
(CCI position 34.02 / HS position 34.02) och hypokloritpreparat (utom de
produkter som omnAmns under punkt 6) (kvantitet i ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250' - 1 500 - 2 000 - 3 000 -
4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

Endast fbr hypokloriter"
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26. 386 L 0217:Ridets direktiv 86/217/EEG av den 26 maj 1986 om tillnArmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om manometrar fbr bestimning av lufttrycket i fordonsdack (EGT nr L 152.
6.6.1986, s. 48).

27. 390 L 0384: R~dets direktiv 90/384/EEG av den 20 juni 1990 om harmonisering av mcd-
lemsstaternas lagstiftning om icke-automatiska vgar (EGT nr L 189, 20 7.1990. s 1)

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande partema beaktar f61jande rAttsakter:

28. 376 X 0223: Kommissionens rekommendation 76/223/EEG av den 5 februari 1976 till
medlemsstaterna om m/ttenheter hinvisade till i patentkonventioner (EGT nr L 43, 19.2.1976,
s. 22).

"29. C/64/73/s. 26: Meddelande frAn kommissionen om tilllimpningen av r3dets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 64, 6.8.1973, s. 26).

30. C/29/74/s. 33: Meddelande frAn kommissionen om tillldmpningen av rAdets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 29, 18.3 1974, s. 33).

31. C/108/74/s. 8: Meddelande fr/n kommissionen om tilllimpningen av radets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 108, 18.9 1974, s. 8).

32. C/50/75/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tilllampningen av radets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 50, 3.3.1975, s. 1).

33. C/66/76/s. 1: Meddelande frn kommissionen om tilllampningen av radets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 66, 22.3.1976, s. 1).

34 C/247176/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tillldmpningen av r5dets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 247, 20.10 1976, s. 1)

35. C/298/76/s. 1: Meddelande frin kommissionen om tilllimpningen av r/dets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 298, 17.12.1976, s. 1).

36. C/9/77/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tillimpningen av rAdets direktiv nr 71/316/E-
EG (EGT nr C 9, 13.1 1977, s. 1).

37. C/53/77/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tilllmpningen av rAdets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 53, 3.3.1977, s. 1).

38. C/176/77/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tilllampningen av rdets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 176. 25.7.1977, s. 1).

39 C/79/78/s. 1: Meddelande fr/n kommissionen om tilllimpningen av radets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 79, 3.4 1978, s. 1).

40 C/221/78/s. 1: Meddelande frAn kommissionen i om tilllimpningen av r~dets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 221, 18.9.1978, s. 1).

41. C/47/79/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tillldmpningen av r/dets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 47, 21.2.1979, s. 1).
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42. C/194/79/s. 1: Meddelande frn kommissionen om tilllampningen av radets direkliv nr
71/316/EEG (EGT nr C 194, 31.7.1979, s. 1).

43. C/40/80/s. 1: Meddelande frln kommissionen om tillldmpningen av rtdets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 40, 18.2.1980, s. 1).

44. C/349/80/s. 1: Meddelande frAn kommissionen om tillliAmpningen av rldets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 349, 31.12.1980, s. 1).

45. C/297/81/s. 1: Meddelande frin kommissionen om tilllampningen av rdets direktiv nr
71/316/EEG (EGT nr C 297, 16.11.1981, s. 1).

X. ELEKTRISK MATERIEL

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 373 L 0023: RAdets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd f6r anvindning inom vissa span-
ningsgrAnser (EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 29).

Finland, Island och Sverige skall tillAmpa best.mmelserna i direktivet fr.o.m den 1 januari 1994

2. 376 L 0117: RAdets direktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd f6r anvAndning i explosionsfarliga
omgivningar (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 45).

3. 379 L 0196: RAdets direktiv 79/196/EEG av den 6 februari 1979 om tilln.rmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar med an-
vAndning av vissa typer av skydd (EGT nr L 43, 20.2.1979, s. 20), i dess lydelse enligt

- 384 L 0047: Kommissionens direktiv 84/47/EEG av den 16 januari 1984 (EGT nr L 31,
2.2.1984, s. 19)

- 388 L 0571: Kommissionens direktiv 88/571/EEG av den 10 november 1988 (EGT nr
L 311. 17.11.1988, s. 46)

- 388 L 0665: Rldets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382,
31.12.1988, s. 42)

- 390 L 0487: Rldets direktiv 90/487/EEG av den 17 september 1990 (EGT nr L 270,
2.10.1990, s. 23).

4. 382 L 0130: RAdets direktiv 82/130/EEG av den 15 februari 1982 om tillnrmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd fbr anv~ndning i explosionsfarliga
omgivningar i gruvor med risk f6r littantdndlig gruvgas (EGT nr L 59, 2.3.1982, s. 10), i dess
lydelse enligt

- 388 L 0035: Kommissionens direktiv 88/35/EEG av den 2 december 1987 (EGT nr L 20.
26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: Kommissionens direktiv 91/269/EEG av den 30 april 1991 (EGT nr L 134.
29.5.1991, s. 51).
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5. 384 L 0539: RAdets direktiv 84/539/EEG av den 17 september 1984 om tillnrirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och velerinarmedi-
cin (EGT nr L 300, 19.11.1984, s 179).

6. 389 L 0336: Rdets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om clektromagnetisk kompatibilitet (EGT nr L 139, 23.5.1989, s. 19).

7. 390 L 0385: R~dets direktiv 90/385/EEG ay den 20 juni 1990 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter for implantation (EGT nr L 189,
20.7.1990, s. 17).

RATrSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foljande rattsakter:

8. C/184/79/s. 1: Kommissionens meddelande inom ramen for rAdets direktiv 73/23/EEG av den
19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd for anvindning inom vissa spanningsgranser (EGT nr C 184, 23.7.1979, s. 1) i dess
lydelse enligt:

C/26/80/s. 2: Andring till kommissionens meddelande (EGT nr C 26, 2.2.1980,
s. 2).

9. C/107/80/s. 2: Kommissionens meddelande inom ramen for rAdets direktiv 73i23/EEG av den
19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd for an'ndning inom vissa spinningsgrinser (EGT nr C 107. 30.4.1980, s. 2).

10. C/199/80/s. 2: Kommissionens tredje meddelande inom ramen for r/dets direktiv 73/23/EEG
av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk
utrustning avsedd for anv~indning inom vissa spanningsgranser (EGT nr C 199, 5.8.1980, s. 2).

11. C/59/82/s. 2: Kommissionens meddelande av den 15 december 1981 om verkan av rAdets
direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
om elektrisk utrustning avsedd f6r anvindning inom vissa spanningsgranser - "lgspin-
ningsdirektivet" (EGT nr C 59, 9.3 1982, s. 2)

12. C/235/84/s. 2: Kommissionens fjarde meddelande inom ramen f6r r5dets direktiv 73/23/EEG
av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk
utrustning avsedd f6r anvdindning inom vissa spinningsgrinser (EGT nr C 235, 5 9.1984, s. 2).

13. C/166/85/s. 7: Kommissionens femte meddelande i samband med genomforandet av r/dets
direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
om elektrisk utrustning avsedd f6r anvdindning inom vissa spnningsgrinser (EGT nr C 166,
5.7 1985. s 7).

14 C/168/88/s. 5: Kommissionens meddelande inom ramen for rAdets direktiv 73/23/EEG av den
19 februari 1973 om harmoniscring av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd fr anvaindning inom vissa spinningsgrinser (EGT nr C 168, 27 6 1988, s. 5), rittat
genom EGT nr C 238, 13.9.1988, s. 4.
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15. C/46/81/s. 3: Kommissionens meddelande inom ramen f6r rldets direktiv 76/117/EEG av den
18 december 1975 om tillnirmning av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd f6r anvandning i explosionsfarliga omgivningar (EGT nr C 46, 5.3.1981, s. 3).

16. C/149/81/s. 1: Kommissionens meddelande med tillimpning av rldets direktiv 76/117/EEG av
den 18 december 1975 om tilinarmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd for anvandning i explosionsfarliga omgivningar (EGT nr C 149, 18.6.1981, s 1).

17. 382 X 0490: Kommissionens rekommendation 82/490/EEG av den 6 juli 1982 om 6ver-
ensstAmmelseintyg som f6reskrivs i rldets dircktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om
tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd for anvandning i
explosionsfarliga omgivningar (EGT nr L 218, 27 7.1982, s 27)

18. C1328/82/s. 2: Kommissionens forsta meddelande enligt rldets direktiv 79/196/EEG av den 6
februari 1979 om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i
explosionsfarliga omgivningar med anvAndning av vissa typer av skydd (EGT nr C 328,
14.12.1982, s. 2) och bilaga (EGT nr C 328A, 14.12.1982, s. 1).

19. C/356/83/s. 20: Kommissionens andra meddelande enligt rdets direktiv 79/196/EEG av den 6
februari 1979 om tillnirmning av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk utrustning i ex-
plosionsfarliga omgivningar med anvandning av vissa typer av skydd (EGT nr C 356,
31.12.1983, s. 20) och bilaga (EGT nr C 356A, 31.12.1983, s. 1).

20. C/194/86/s. 3: Meddelande frAn kommissionen inom ramen f6r rdets direktiv 76/117/EEG av
den 18 december 1975 om tilln~irmning av medlemsstatemas lagstiftning om elektrisk utrustning
avsedd f6r anvandning i explosionsfarliga omgivningar (EGT nr C 194, 1.8.1986. s. 3).

21. C/311/87/s. 3: Meddelande frfn kommissionen enligt rldets direktiv 82/130/EEG av den 15
februari 1982 om tillnarmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i
explosionsfarliga omgivningar i gruvor med risk f6r Idttantndlig gruvgas (EGT nr C 311.
21.11.1987, s. 3).

Xl. TEXTILIER

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1 371 L 0307: Rtdets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnArmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om benamningar pA textilier (EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16), i dess lydelse
enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 118)

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 109)

- 383 L 0623: RAdets direktiv 83/623/EEG av den 25 november 1983 (EGT nr L 353,
15.12.1983, s. 8)

- 1 85 1: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15 11 1985. s. 219)

- 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/140/EEG av den 6 februari 1987 (EGT nr L 56.
26.2.1987, s. 24).
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Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning.

I artikel 5 1 skall foljande liggas till:

uusi villa
- n 'ull
- ren ull
- kamull".

2. 372 L 0276: Rdets direktiv 72/276/EEG av den 17 juli 1972 om tillnirmning av medlemssta-
temas lagstiftning om vissa metoder f6r kvantitativ analys av binara textilfiberblandningar (EGT
nr L 173, 31.7.1972, s. 1), i dess lydelse enligt

- 379 L 0076: Kommissionens direktiv 79/76/EEG av den 21 december 1978 (EGT nr L
17, 24.1.1979, s. 17)

- 381 L 0075: Rldets direktiv 81/75/EEG av den 17 februari 1981 (EGT nr L 57,
4.3.1981, s. 23)

- 387 L 0184: Kommissionens direktiv 87/184/EEG av den 6 februari 1987 (EGT nr L 75,
17.3.1987, s. 21).

3 373 L 0044: Rdets direktiv 73/44/EEG av den 26 februari 1973 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om kvantitativ analys av ternara fiberblandningar (EGT nr L 83,
30.3 1973, s. 1).

4. 375 L 0036: Rldets direktiv 75/36/EEG av den 17 december 1974 som kompletterar direktiv
71/307/EEG om tillnArmning av medlemsstaternas lagstiftning om benamningar pA textilier
(EGT nr L 14, 20.1 1975, s 15).

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande partema beaktar foijande rdttsakter"

5. 387 X 0142: Kommissionens rekommendation 87/142/EEG av den 6 februari 1987 om vissa
metoder for avlagsnandet av fiberframmande material fore kvantitativ analys av fi-
berblandningar (EGT nr L 57, 27.2.1987, s. 52).

6. 387 X 0185: Kommissionens rekommendation 87/185/EEG av den 6 februari 1987 om
kvantitativa analysmetoder for identifiering av akryl- och modakrylfibrer, klorfibrer och trivi-
nylfibrer (EGT nr L 75, 17.3.1987, s. 28).

XIi. LIVSMEDEL

EG-kommissionen utser minst en person bland hogt meriterade vetenskapsmain frAn EFTA-linder
som ska narvara i Vetenskapliga Livsmedelskommittdn och som skall ha ritt at framfora sina
synpunkter i kommittdn. Dennes stAndpunkt skall protokollfbras for sig.

EG-kommissionen skall i rimlig tid informera denne om tidpunkt for kommittens mote samt
bverlamna relevant information.
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RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 362 L 2645: RIdets direktiv av den 23 oktober 1962 om tillnirmning av medlemsstaternas
bestdmmelser om fdrgfmnen som Sr godklnda f6r anv ndning i livsmedel (EGT nr L 115,
11.11.1962, s. 2645/62), i dess lydelse enligt

- 365 L 0469: Rgdets direktiv 65/469/EEG av den 25 oktober 1965 (EGT nr P 178,
26.10.1965, s. 2793/65)

- 367 L 0653: Rdets direktiv 67/653/EEG av den 24 oktober 1967 (EGT nr P 263,
30.10.1967, s. 4)

- 368 L 0419: R~dets direktiv 68/419/EEG av den 20 december 1968 (EGT nr L 309.
24.12.1968, s. 24)

- 370 L 0358: RWdets direktiv 70/358/EEG av den 13 juli 1970 (EGT or L 157, 18.7.1970,
s. 36)

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L
73,27.3.1972, s. 120)

- 376 L 0399: Rldets direktiv 76/399/EEG av den 6 april 1976 (EGT nr L 108, 26.4.1976,
s. 19)

- 378 L 0144: Rdets direktiv 78/144/EEG av den 30 januari 1978 (EGT nr L 44,
15.2.1978, s. 20)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 381 L 0020: R,1dets direktiv 81/20/EEG av den 20 januari 1981 (EGT nr L 43,
14.2.1981, s. 11)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT n L 2, 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT or L 302, 15.11.1985, s. 214).

2. 364 L 0054: Rdets direktiv 64/54IEEG av den 5 november 1963 om tillnfrmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om konserveringsmedel som Ar godkanda f6r anvandning i livsmedel
(EGT nr 12, 27.1.1964, s. 161/64), i dess lydelse enligt

- 371 L 0160: Rgdets direktiv 71/160/EEG av den 30 mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971,
s. 12)

- 1 72 B: Anslutningsakten fbr Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 121)

- 372 L 0444: Rldets direktiv 72/444/EEG av den 26 december 1972 (EGT nr L 298,
31.12.1972, s. 48)

- 374 L 0062: Rdets direktiv 74/62/EEG av den 17 december 1973 (EGT nr L 38,
11.2.1974, s. 29)
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- 374 L 0394: RAdets direktiv 74/394/EEG av den 22 juli 1974 (EGT nr L 208, 30.7.1974,
s. 25)

- 376 L 0462: RAdets direktiv 76/462/EEG av den 4 maj 1976 (EGT nr L 126, 14.5.1976,
s. 31)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 381 L 0214: Rldets direktiv 81/214/EEG av den 16 mars 1981 (EGT nr L 101,
11.4.1981, s. 10)

- 383 L 0636: RAdets direktiv 83/636/EEG av den 13 december 1983 (EGT nr L 357,
21.12 1983, s. 40)

- 384 L 0458: Rldets direktiv 84/458/EEG av den 18 september 1984 (EGT nr L 256.
26.9 1984, s. 19)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985.
s. 22)

- 1 85 1: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985. s. 215)

- 385 L 0585: Rldets direktiv 85/585/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372.
31.12.1985, s. 43).

3 365 L 0066: Rldets direktiv 65/66/EEG av den 26 januari 1965 om sdrskilda renhetskriterier
for konserveringsmedel som fAr anvandas i livsmedel (EGT nr 22, 9.2.1965, s. 373), i dess
lydelse enligt

- 367 L 0428: Ridets direktiv 67/428/EEG av den 27 juni 1967 (EGT nr P 148. 11 7.1967,
s. 10)

- 376 L 0463: RAdets direktiv 76/463/EEG av den 4 maj 1976 (EGT or L 126, 14.5.1976,
s. 33)

- 386 L 0604: RAdets direktiv 86/604/EEG av den 8 december 1986 (EGT nr L 352,
13.12.1986, s. 45).

4. 367 L 0427: Ridets direktiv 67/427/EEG av den 27 juni 1967 om anvandning av vissa
konserveringsmedel f6r ytbehandling av citrusfrukter och om kontrollltgirder som skall
anvandas for den kvalitativa och kvantitativa analysen av konserveringsmedel i och pS
citrusfrukter (EGT nr L 148, 11.7.1967).

5. 370 L 0357: RAdets direktiv 70/357/EEG av den 13 juli 1970 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om antioxidationsmedel som fAr anvandas i livsmedel (EGT or L 157,
18.7 1970, s. 31), i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972. s. 121)

- 378 L 0143: Rdets direktiv 78/143/EEG av den 30 januari 1978 (EGT nr L 44.
15.2.1978, s. 18)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

Vol. 1818, 1-31121



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

- 381 L 0962: Rldets direktiv 81/962/EEG av den 24 november 1981 (EGT nr L 354,
9.12.1981, s. 22)

- 385 L 0007: RWdets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3 1 1985,
s. 22)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s 215)

- 387 L 0055: Rldets direktiv 87/55/EEG av den 18 december 1986 (EGT nr L 24,
27.1.1987, s. 41).

6. 373 L 0241: Ridets direktiv 73i241/EEG av den 24 juli 1973 om tillnarmning av medlemssta-
temas lagstiftning om kakao och chokladvaror avsedda som livsmedel (EGT nr L 228.
16.8.1973, s 23), i dess lydelse enligt

- 374 L 0411: R1dets direktiv 74/411/EEG av den 1 augusti 1974 (EGT nr L 221,
12.8.1974, s. 17)

- 374 L 0644: RWdets direktiv 74/644/EEG av den 19 december 1974 (EGT nr L 349,
28.12.1974, s. 63)

- 375 L 0155: Ridets direktiv 75/155/EEG av den 4 mars 1975 (EGT nr L 64, 11.3.1975,
s. 21)

- 376 L 0628: RAdets direktiv 76/628/EEG av den 20 juli 1976 (EGT nr L 223. 16.8.1976,
s. 1)

- 378 L 0609: RWdets direktiv 78/609/EEG av den 29 juni 1978 (EGT nr L 197,
22.7.1978, s. 10)

- 378 L 0842: RWdets direktiv 78/842/EEG av den 10 oktober 1978 (EGT nr L 291.
17.10.1978. s. 15)

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19 11.1979, s 110)

- 380 L 0608: RWdets direktiv 80/608/EEG av den 30 juni 1980 (EGT nr L 170, 3 7 1980.
s 33)

- 385 L 0007: RWdets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3 1 1985.
s 22)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s 216)

- 389 L 0344: RWdets direktiv 89/344/EEG a' den 3 maj 1989 (EGT nr L 142, 25.5 1989.
s. 19).

7. 373 L 0437: RWdets direktiv 73/437/EEG av den 11 december 1973 om tillnlAirmning a%
medlemsstaternas lagstiftning om vissa sockerarter avsedda som livsmedel (EGT nr L 356.
27.12.1973, s. 71), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 216)
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8 374 L 0329: Rtdets direktiv 74/329fEEG av den 18 juni 1974 om tillnirmning av med-
lemsslaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, fortjocknings- och geleringsmedel
for anvdndning i livsmedel (EGT nr L 189, 12.7.1974, s. 1), i dess lydelse enligt

- 378 L 0612: Rldets direktiv 78/612/EEG av den 29 juni 1978 (EGT nr L 197,
22.7.1978, s. 22)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 380 L 0597: Rldets direktiv 80/597/EEG av den 29 maj 1980 (EGT nr L 155, 23.6.1980,
s. 23)

- 385 L 0006: R/dets direktiv 85/6/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985,
s. 21)

- 385 L 0007: RWdets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2. 3 1.1985,
s. 22)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 216)

- 386 L 0102: RWdets direktiv 86/102/EEG av den 24 mars 1986 (EGT nr L 88, 3.4.1986,
s. 40)

- 389 L 0393: R/dets direktiv 89/393/EEG av den 14 juni 1989 (EGT nr L 186,
30.6 1989, s. 13).

9 374 L 0409: RWdets direktiv 74/409/EEG av den 22 juli 1974 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om honung (EGT nr L 221, 12.8.1974, s. 10), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 216).

10. 375 L 0726: RWdets direktiv 75/726/EEG av den 17 november 1975 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om fruktjuice och vissa liknande varor (EGT nr L 311, 1.12.1975,
s. 40), i dess lydelse enligt

- 379 L 0168: Rldets direktiv 79/168/EEG av den 5 februari 1979 (EGT nr L 37,
13.2.1979, s. 27)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0487: RAdets direktiv 81/487/EEG av den 30 juni 1981 (EGT nr L 189,
11.7.1981, s. 43)

- 1 85 1: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 216
och 217)

- 389 L 0394: Rldets direktiv 89/394/EEG av den 14 juni 1989 (EGT nr L 186,
30.6.1989, s. 14).
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Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillAmpas med foljande an-
passning:

Fo1jande skall laggas fill artikel 3.2:

"f) "Must" tillsammans med namnet (pA svenska) pA den
frukt som anvints, f6r fruktjuicer."

11. 376 L 0118: Rldets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis, dehydratiserad
mjolk avsedd for konsumtion (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 49), i dess lydelse enligi

- 378 L 0630: Rdets direktiv 78/630/EEG av den 19 juni 1978 (EGT nr L 206,
29 7.1978, s. 12)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 383 L 0635: Rldets direktiv 83/635/EEG av den 13 december 1983 (EGT nr L 357.
21.12.1983, s. 37)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15 11.1985. s. 216
och 217).

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tifllmpas med foljandc an-
passning'

Arikel 3.2 c skall ha f6ljande lydelse:

c) "flodepulver" i Danmark, "Rahmpulver" och "Sahnepulver" i Tyskland och Osterrike.
"Griddpulver" i Sverige, "ni/urseydd n'mj6lk" i Island "kermajauhe/grAddpulver" i
Finland och "fl6tepulver" i Norge f6r art beteckna varan som definieras i bilagans punkt
2 d.

12. 376 L 0621: Rhdets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om h6gsta tilltna halt av
eurukasyra i oljor och fetter avsedda som mainniskof6da och i livsmedel med tillsatta ojor och
fetter (EGT nr L 202, 28.7.1976, s. 35), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 216).

13. 376 L 0895: Rdets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om faststillande av
gr.nsvarden for bekampningsmedelsrester i och pA frukt och gr6nsaker (EGT nr L 340,
9.12.1976, s. 26), i dess lydelse enligt

- 380 L 0428: Kommissionens direktiv 80/428/EEG av den 28 mars 1980 (EGT nr L 102,
19.4.1980, s. 26)

- 381 L 0036: Rldets direktiv 81/36/EEG av den 9 februari 1981 (EGT nr L 46,
19.2.1981, s. 33)

- 382 L 0528: Rldets direktiv 82/528/EEG av den 19 juli 1982 (EGT nr L 234, 9.8.1982,
s. 1)
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- 388 L 0298: R~dets direktiv 88/298/EEG av den 16 maj 1988 (EGT nr L 126, 20.5.1988,
s 53)

- 389 L 0186: Rfdets direktiv 89/186/EEG av den 6 mars 1989 (EGT nr L 66, 10.3.1989,
s. 36)

BestArmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillampas med foljande an-
passning.

Bilaga 1 skall ersattas med foljande:

"Bilaga 1
Forteckning over produkter som hfinvisas till i artikel I

HS CCT BenAmning
rubrik rubrik
nr nr

0704 07.01 B KAlarter, blomkAl och brysselkll, fArsk eller
kyld

0709 70 07.01 C Spenat, fArsk eller kyld

ur 0709 90, 0705 07.01 D Salladsgr6nsaker, inklusive endiv och
cikoria, farsk eller kyld

ur 0709 90 07.01 E Mangold (eller bladbeta) och kardon, fArska
eller kylda

0708 07.01 F Baljvaxter, med eller utan skal, firska eller
kylda

0706 07 01 G Mor6tter, ktlr6tter, rbdbeta, haverrot.

0703 10, 0703 20

0703 90

0709 20

0709 10

0702

ur 0709 90

ur 0709 90

0707

rotselleri, ridisor och liknande Atbara rotter,
fairska eller kylda

Lbk, schalottenl6k och vitl6k, farsk eller
kyld

Purjolbk och andra 16kvaxter. firsk eller
kyld

Sparris, fArsk eller kyld

Kronartskockor, farska eller kylda

Tomater, fArska eller kylda

Oliver, fArska eller kylda

Kapris, farsk eller kyld

Gurkor och smAgurkor, firska eller kylda
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0709 51. 0709 52

ur 0709 90

ur 0709 60

ur 0709

ur 0710

ur 0801. ur 0803,
ur 0804

ur 0805

ur 0804

ur 0806

ur 0802

0808

0809

ur 0810. 0807 10

ur 0811

07.01 0

07.01 R

07.01 S

07.01 T

ur 07.02

ur 0801

ur 08.02

ur 08.03

ur 08.04

ur 08 05

08.06

08.07

0809

ur 08.10

Svamp och tryffel, firsk eller kyld

Finkl, farsk eller kyld

Sotpaprika, fArsk eller kyld

Ovriga, farska eller kylda

Gronsaker, rla, frysta

Dadlar, bananer, kokosnotter, paranotter,
cashewn6tter', avokado, mango, guava och
mangostan, firska, skalade eller urkArnade

Citrusfrukter, farska'

Fikon, farska'

Druvor, farska'

Nbtter, andra in de som faller under nr
0801, farskal. skalade

Applen, piron och kvitten, firska'

Stenfrukter, farska'

Ovng frukt, farsk'

Frukt, inte tillagad. konserverad genom
frysning, utan tillsats av socker'

Kyld frukt behandlas pS samma sdatt som f.irsk frukt.

14. 377 L 0436: Rfidets direktiv 77/436/EEG av den 27 juni 1977 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om kaffe- och cikoriacxtrakt (EGT nr L 172, 12.7.1977, s. 20), i dess
lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19 11 1979, s. 110)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 217)

- 385 L 0007: Rldets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985,
s. 22)

- 385 L 0573: Rdets direktiv 85/573/EEG av den 19 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 22).

15. 378 L 0142: RAdets direktiv 78/142/EEG av den 30 januari 1978 om tillnrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om material och produkter som innehfller vinylkloridmonomer och
Ar avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 44, 15.2.1978, s. 15).
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16 378 L 0663: Rldets direktiv 78/663/EEG av den 25 juli 1978 om sArskilda renhetskriterier f6r
emulgerings-, stabiliserings-, fbrtjocknings- och geleringsmedel f6r anvdndning i livsmedel
(EGT nr L 223, 14.8.1978, s. 7), i dess lydelse enligi

- 382 L 0504: Rldets direktiv 82/504/EEG av den 12 juli 1982 (EGT nr L 230, 5.8.1982,
s. 35)

- 390 L 0612: Kommissionens direktiv 90/612EEG av den 26 oktober 1990 (EGT nr L
326, 24.11.1990, s. 58).

17. 378 L 0664: Rldets direktiv 78/664/EEG av den 25 juli 1978 om sarskilda renhetskriterier f6r
antioxidationsmedel som f.r anvAndas i livsmedel (EGT nr L 223, 14.8.1978. s. 30), 1 dess
lydelse enligt

- 382 L 0712: Rdets direktiv 82/712/EEG av den 18 oktober 1982 (EGT nr L 297.
23.10.1982, s. 31).

18. 379 L 0112: Rldets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om markning, presentation och reklam i frga om liv smedel (EGT
nr L 33, 8.2.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 17)

- 1 85 1: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 218)

- 385 L 0007: Rldets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1 1985,
s. 22)

- 386 L 0197: Rldets direktiv 86/197/EEG av den 26 maj 1986 (EGT nr L 144, 29.5.1986,
s. 38)

- 389 L 0395: Rldets direktiv 89/395/EEG av den 14 juni 1989 (EGT nr L 186,
30.6.1989, s. 17).

- 391 L 0072: Rldets direktiv 91/72/EEG av den 16 januari 1991 (EGT nr L 42.
15.2.1991, s. 27).

Livsmedel som markts innan detta avtal trader i kraft och i enlighet med den d, gallande
nationella lagstiftningen i EFTA-statema f.r slippas ut pA de egna marknadema till den 1
januari 1995.

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foijande an-
passning

a) F61jande skall laggas till artikel 5.3:

- PA finska "sateilytetty, kisitelty ionisoivalla sdteilyll1".
- PA islandska "geisla6, me6hondla6 me6 j6nandi geislun".
- PA norska "bestrllt, behandlet med ioniserende strling".
- PA svenska "bestrlad, behandlad med joniserande strlning".

b) I artikel 9.6 ar den motsvarande positionen i det Harmoniserade systemet till den kom-
binerade nomenklaturen 2206 00 91, 2206 00 93 och 2206 00 99 lika med 22.06
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c) F61jande skall lggas till artikel 9a.2:

PS finska "viimeinen kayttoajankohta".
- PS islAndska "si6asti neysludagur"
- PS norska "holdbar til".
- PA svenska "sista f6rbrukningsdagen".

d) I artikel 10a Ar den motsvarande positionen i det Harmoniserade systemet till tulltaxepo-
sitionerna 22.04 och 22.05 lika med 22.04.

19. 379 L 0693: Rldets direktiv 79/693/EEG av den 24 juli 1979 om tillnaiming av medlems-
statemas lagstiftning om sylt, geld och marmelad saint kastanjemos (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 5), i dess lydelse enligt

- 380 L 1276: Rldets direktiv 80/1276/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 77)

- 1 85 Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 217)

- 388 L 0593: Rfidets direktiv 88/593/EEG av den 18 november 1988 (EGT nr L 318.
25.11.1988, s. 44).

20. 379 L 0700: Kommissionens direktiv 79/700/EEG av den 24 juli 1979 om faststAllande av
gemenskapens provtagningsmetoder f6r den offentliga kontrollen av bekampningsmedelsrester
i och pA frukt och gr6nsaker (EGT nr L 207, 15.8.1979, s. 26).

21. 379 L 0796: Kommissionens f6rsta direktiv 79/796/EEG av den 26 juli 1979 om faststAllande
av gemenskapens analysmetoder f6r unders6kning av vissa sockerarter som ar avsedda f6r
livsmedel (EGT nr L 239, 22.9.1979, s. 24).

22. 379 L 1066: Kommissionens f6rsta direktiv 79/1066/EEG av den 13 november 1979 som
faststiiler gemenskapens analysmetoder f6r test av kaffe- och cikoriaextrakt (EGT nr L 327,
24.12.1979, s. 17).

23. 379 L 1067: Kommissionens f6rsta direktiv 79/1067/EEG av den 13 november 1979 om
faststillandet av gemenskapens analysmetoder f6r lest av vissa former av konserverad, helt eller
delvis dehydratiserad mj6lk avsedd f6r konsumtion (EGT nr L 327, 24.12.1979, s. 29).

24. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EEG av den 9 juni 1980 om faststallande av den
symbol som fAr Atf61ja material och produkter som Ar avsedda att komma i kontakt med livs-
medel (EGT nr L 151, 19.6.1980, s. 21), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11 1985, s 217)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen fbr delta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) Foljande skall laggas till bilagans titel:

"LIITE" (finska)
"VIDAUKI" (islandska)
"VEDLEGG" (norska)
"BILAGA" (svenska)".
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b) F6jande skall lAggas till bilagans text:

"tunnus" (finska)
"merki" (islAndska)

"symbol" (norska)
"symbol" (svenska)".

25. 380 L 0766: Kommissionens direktiv 80/766/EEG av den 8 juli 1980 om faststallande av
gemenskapens analysmetod f6r den offentliga kontrollen av halten vinylkloridmonomer i
material och produkter som ar avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 213.
16.8.1980, s. 42).

26. 380 L 0777: Rldets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om utvinning och saluf6rande av naturliga mineralvatten (EGT nr L 229.
30.8.1980, s. 1), i dess lydelse enligt

- 380 L 1276: Rdets direktiv 80/1276/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 77)

- 385 L 0007: R~dets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 (EGT nr L 2, 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 217).

27. 380 L 0891: Kommissionens direktiv 80/891/EEG av den 25 juli 1980 om gemenskapens
analysmetod f6r bestamning av halten eurukasyra i oljor och fetter avsedda som mAnniskof6da
och i livsmedel tillsatta med oljor och fetter (EGT nr L 254. 27.9.1980, s. 35).

28. 381 L 0432: Kommissionens direktiv 81/432/EEG av den 29 april 1981 om faststdllande av
gcmenskapens analysmetod for den offentliga kontrollen av vinylklorid frin material och pro-
dukter till livsmedel (EGT nr L 167, 24.6.1981. s. 6).

29. 381 L 0712: Kommissionens forsta direktiv 81/712/EEG av den 28 juli 1981 om analysmetoder
fbr kontroll av att vissa livsmedelstillsatser uppfyller renhetskriterier (EGT nr L 257. 10.9.1981,
s 1).

30 382 L 0711: R/dets direktiv 82/711/EEG av den 18 oktober 1982 om faststallelse av de
grundregler som beh6vs for undersokning av migration av bestndsdelar i material och pro-
dukter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 297, 23.10.1982, s. 26).

31. 383 L 0229: RAdets direktiv 83/229/EEG av den 25 april 1983 om tilln~rmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om material och produkter tillverkade av regenererad cellulosafilm
avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 123, 11.5.1983, s. 31), i dess lydelse
enligt

- 386 L 0388: Kommissionens direktiv 86/388/EEG av den 23 juli 1986 (EGT nr L 228,
14.8.1986, s. 32).

32. 383 L 0417: R .dets direktiv 83/417/EEG av den 25 juli 1983 om tillnd.rmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om vissa mjolkproteiner (kaseiner och kaseinater) avsedda som livsmedel
(EGT nr L 237, 26.8.1983, s. 25), i dess lydelse enligt

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 217).
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33. 383 L 0463: Kommissionens direktiv 83/463/EEG av den 22 juli 1983 med tillflliga Stgarder
f6r at beteckna vissa ingredienser vid markning av livsmedel som ar avsedda f6r konsumenten
(EGT nr L 225, 15.9.1983, s. 1).

34. 384 L 0500: R/dets direktiv 84/500/EEG av den 15 oktober 1984 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om keramiska f6remAl avsedda att komma i kontakt med livsmedel
(EGT nr L 277, 20.10.1984, s. 12).

Norge och Sverige skall tilimpa bestammelserna i direktivet frn och med den 1 januari 1995

35. 385 L 0503: Kommissionens f6rsta direktiv 85/503/EEG av den 25 oktober 1985 om metoder
f6r analys av Atliga kaseiner och kaseinater (EGT nr L 308, 20 11.1985, s. 12).

36. 385 L 0572: Rdets direktiv 85/572/EEG av den 19 december 1985 om f6rteckning over
simulatorer som skall anvandas f6r unders6kning av migration av bestgndsdelar i material och
produkter av plast avsedda alt komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 372, 31.12.1985,
s. 14).

37. 385 L 0591: Rdets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om inforande av prov-
tagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen (EGT nr L 372,
31.12 1985, s. 50).

38. 386 L 0362: Rfdets direkt"v 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fasistilande av gransvardcn
fOr bekampningsmedelsrester i och pS spannmil (EGT nr L 221. 7.8.1986, s. 37), i dess lydelse
enligt

- 388 L 0298: R/dets direktiv 88/298/EEG av den 16 maj 1988 (EGT nr L 126, 20.5.1988,
s. 53).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillimpas med foljande an-
passning

Bilaga 1 skall ersattas med f61jande:

"Bilaga 1

HS CCT Benamning
position position
nr nr

ur 1001 ur 10.01 Vete

1002 10.02 Rg

1003 10.03 Korn

1004 10.04 Havre

ur 1005 ur 1005 Majs

ur 1006 ur 10.06 Ris

ur 1007 ur 10.07 Bovcte, hirs, durra, triticale och ovrig
spannmaM"
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39. 386 L 0363: RIdets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om faststllande av gransvarden
for bekdimpningsmedelsrester pS och i livsmedel av animaliskt ursprung (EGT nr L 221.
7 8.1986. s. 43)

Bestimmelserna i direktivet skall, loom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ijande an-
passning:

Bilaga I skall ersattas med fbljande:

"Bilaga I

HS CCT Benamning
position position
nr nr

0201,
0202.
0203,
0204,
0205,
0206

ur 0207

ur 02.01

02.02

0207 31,
ur 0207 39,
0207 50
ur 0210 90

0208 10, ur 0208
90

0209

0210

ur 0401, ur 0403,
ur 0404

ur 0401, 0402,
ur 0403. ur 0404

02.03

ur 02.04

ur 02 05

02.06

04.01

04.02

Kott och andra atbara delar av hast, Isna,
mula och mulgsna,nbtkreatur, svin, fAr och
get,
fdrska, kylda eller frysta

Kott och andra Atbara delar av fjaderfd (dvs
hbns, ankor, gass. kalkoner och pirlhbns)
(med undantag av lever), firska, kylda eller
frysta

Fjaderfalever, frsk, kyld. fryst, saltad eller 1
saltlake

Annat kott och andra atbara djurdelar,
farska, kylda eller frysta, av tamduva,
tamkanin och vilt

Svinfett och fjderfAfett, farskt, kylt, fryst,
saltat, i saltlake, torkat eller r6kt

Kott och andra dibara delar (med undantag
av fjiderfilever), saltade, i saltlake, torkade
eller r6kta

Mjolk och gridde, farsk, inte koncentrerad
och osotad

Mjblk och gridde, konserverad.koncentrerad
eller sbtad
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0405 04.03 Sm6r

0406 04.04 Ost och ostmassa

ur 0407, ur 0408 ur 04.05 Flgelagg och Aggula, farska, torkade eller pA
annat satt konserverade, s6tade eller os6tade,
med undantag av igg f6r klickning samt agg
och aggula avsedda f6r andra AndamAl An
f6doamne

1601, ur 1902 20 16.01 Korv och liknande produkter av kbtt, andra
djurdelar eller blod

ur 0210 90, 1602, 16.02 Annat k6tt eller andra 5tbara djurdelar,
ur 1902 20 beredda eller konserverade"

40. 386 L 0424: Kommissionens f6rsta direktiv 86/424/EEG av den 15 juli 1986 om provtag-
ningsmetoder f6r kemisk analys av atliga kaseiner och kaseinater (EGT nr L 243. 28.8.1986.
s. 29).

41. 387 L 0250: Kommissionens direktiv 87/250/EEG av den 15 april 1987 om mirkning som
anger alkoholhalten effer volym i alkoholhaltiga drycker som Sr avsedda for konsumenten (EGT
nr L 113, 30.4.1987, s. 57).

42. 387 L 0524: Kommissionens f6rsta direktiv 87/524/EEG av den 6 oktober 1987 om gemen-
skapens stickprovsmetoder f6r kemisk analys f6r kontrollen av konserverade mjblkprodukter
(EGT nr L 306, 28.10.1987, s. 24).

43. 388 L 0344: R~dets direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 on tillnbrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framstallning av livsmedel och livsme-
delsingredienser (EGT nr L 157, 24.6.1988, s. 28).

44. 388 L 0388: Rdets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tilln.rmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om aromer f6r anvandning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid
framstallning av s~dana aromer (EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 61), rittat genom EGT nr L 345,
14.12.1988, s. 29, i dess lydelse enligt

- 391 L 0071: Kommissionens direktiv 91/71/EEG av den 16 januari 1991 (EGT nr L 42.
15.2.1991, s. 25).

45. 388 D 0389: RAdets beslut 88/389/EEG av den 22 juni 1988 om kommissionens upprittande
av en f6rteckning 6ver ursprungsmaterial och imnen som anvhnds vid framstilning av aromer
(EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 67).

46. 389 L 0107: Rhdets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmning av
medlem.statemas lagstiftning om livsmedelstillsatser som ar godkanda f6r anvandning i livsme-
del (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27).
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47. 389 L 0108: Rldets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 34).

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med foijande an-
passning:

Foijande skall laggas till i artikel 8.1 a:
p, finska "pakastettu"

- p5 islAndska "hra6fryst"
- p3 norska "dypfryst"
- p3 svenska "djupfryst"

48. 389 L 0109: R,dets direktiv 89/I09/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda at komma i kontakt med
livsmedel (EGT nr L 40, 11 2.1989, s. 38).

49. 389 L 0396: Rdets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsm~irkning av
livsmedelspartier (EGT nr L 186, 30.6.1986, s. 21), i dess lydelse enligt

- 391 L 0238: RWdets direktiv 91/2381EEG av den 22 april 1991 (EGT nr L 107,
274.1991, s. 50).

50. 389 L 0397: Rldets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av
livsmedel (EGT nr L 186. 30 6.1986, s. 23).

51 389 L 0398: R~dets direktiv 89/398fEEG av den 3 maj 1989 om tillnirmning av medlems-
staternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (EGT nr L 186, 30.6.1989, s 27).

52. 390 L 0128: Kommissionens direktiv 90/128/EEG av den 23 februari 1990 om material och
varor av plast som ar avsedda a" komma i kontakt med livsmedel (EGT nr L 75, 21.3.1990,
s. 19)

53. 390 L 0496: Rgdets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om niringsv~rdesdeklara-
tion f6r lvsmedel (EGT nr L 276, 6 10.1990, s. 40).

54 390 L 0642: Rdets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om faststillande av
grinsvairden f6r bekimpningsmedelsrester i och p3 vissa produkter av vegetabiliskt ursprung
inklusive frukt och gronsaker (EGT nr L 350. 14.12.1990, s. 71).

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foljande riltsakter:

55. 378 X 0358: Kommissionens rekommendation 78/358/EEG av den 29 mars 1978 till med-
lemsstaterna om anvindning av sackarin som livsmedelsingrediens och som i tabletrform
saluhlls som s/dan till konsumenten (EGT nr L 103, 15.4.1978, s. 32).

56. 380 X 1089: Kommissionens rekommendation 80/1089/EEG av den 11 november 1980 till
medlemsstaterna om testmetoder f6r riskvardering av livsmedelstillsatser (EGT nr L 320,
27.11.1980, s. 36).

57. C/271/89/s. 3: Kommissionens tolkningsmeddelande om fri rorlighet av livsmedel inom
gemenskapen COM (89) 256 (EGT nr C 271, 24.10 1989, s. 3).
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XIII. ILAKEMEDEL

EFTA:s 6vervakningsmyndighet fir. i enlighet med sin beslutsgSng, utse tvA observat6rer beratigade
att delta i den kommittds arbetsuppgifter, vilka beskrivs i artikel 2, f6rsta strecksatsen i r/dets beslut
75/320/EEG av den 20 maj 1975 om inrdittande av en Iikemedelskommittd.

Utan hinder av artikel 101 i avtalet skall EG-kommissionen bjuda in experter fran EFTA-staterna,
enligt artikel 99 i avtalet, f6r art delta i de arbetsuppgifter vilka beskrivs i artikel 2, andra strecksatsen
i rtdets beslut 75/320/EEG av den 20 maj 1975.

EG-kommissionen skall i rimlig tid informera EFTA:s 6vervakningsmyndighet om tidpunkten for
kommittens mote saint bverlamna relevant information.

RATISAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1 365 L 0065: R/jdets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnArmning av be-
stAmmelser som faststillts genom lagar eller andra f6rfatnningar och som r6r farmaceutiska
speciahiteter (EGT nr 22. 9.2.1965, s. 369/65), i dess lydelse enligt

- 375 L 0319: Andra r.dsdirektivet 75/319/EEG av den 20 maj 1975 om tillndrmning av
bestimmelser som faststallts genom lagar eller andra fbrfattningar och som ror farma-
ceutiska specialiteter (EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 13)

- 383 L 0570: RSdets direktiv 83/570/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332.
28.11 1983, s. 1)

- 387 L 0021: R/dets direktiv 87/21/EEG av den 22 december 1986 (EGT nr L 15,
17.1 1987, s. 36)

- 389 L 0341: Rdets direktiv 89/341/EEG av den 3 maj 1989 (EGT nr L 142, 25 5.1989,
s. 11).

2. 375 L 0318: RMdets direktiv 75/318/EEG av den 20 maj 1975 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska, och kliniska normer och
pr6vningsplaner for undersokning av farmaceutiska specialiteter (EGT nr L 147, 9.6 1975, s. 1).
i dess lydelse enligt

- 383 L 0570: Rdets direktiv 83/570/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332,
28.11.1983, s. 1)

- 387 L 0019: R/dets direktiv 87/19/EEG av den 22 december 1986 (EGT nr L 15,
17.1.1987, s. 31)

- 389 L 0341: Rtdets direktiv 89/341/EEG av den 3 maj 1989 (EGT nr L 142. 25.5.1989,
s. 11).

3. 375 L 0319: R/dets andra direktiv 75/319/EEG av den 20 maj 1975 om tillnrirmning av
bestimmelser som faststAllts genom lagar eller andra forfattningar och som galler farmaceutiska
specialiteter (EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 13), i dess lydelse enligt

378 L 0420: RWdets direktiv 78/420/EEG av den 2 maj 1978 (EGT nr L 123, 11.5.1978,
s. 26)
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- 383 L 0570: RAdets direktiv 83/570/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332,
28.11.1983, s. 1)

- 389 L 0341: RAdets direktiv 89/341/EEG av den 3 maj 1989 (EGT nr L 142, 25.5.1989,
s. 11).

4. 378 L 0025: Rldets direktiv 78,25/EEG av den 12 december 1977 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om firgamnen som ftr tillittas likemedel (EGT nr L 11,
14.1.1978, s. 18), i dess lydelse enligt

- 381 L 0464: Rdets direktiv 81/464/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 183, 4.7.1981,
s. 33).

5. 381 L 0851: RWdets direktiv 81/851/EEG av den 28 september 1981 om tillnirmning av
medlemsstatemas lagstiftning om veterinarmedicinska likemedel (EGT nr L 317, 6 11.1981,
s 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0676: RAdets direktiv 90/676/EEG av den 13 december 1990 (EGT nr L 373.
31.12.1990, s. 15).

6. 381 L 0852: RAdets direktiv 81/852/EEG av den 28 september 1981 om tillnirmning a%
medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer
och prbvningsplaner for provning av veterinArmedicinska lakemedel (EGT nr L 317, 6.11.1981.
s. 16), i dess lydelse enligt

- 387 L 0020: RAdets direktiv 87/2O/EEG av den 22 december 1986 (EGT nr L 15.
17.1.1987. s 34)

7. 386 L 0609: RAdets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnArmning av
medlemsstaternas ]agar och andra forfattningar om skydd av djur som anvands fir f6rsok och
andra vetenskapliga AndamAl (EGT nr L 358, 18.12.1986, s. 1)

8. 387 L 0022: RAdets direktiv 87/22/EEG av den 22 december 1986 om tillnkrmning av
medlemsstaternas Atgrder vad galler meddelande av fdrsAjningstillstAnd for h6gteknologiska
lakemedel pA marknaden, s5rskilt sAdana som framstillts genom bioteknologi (EGT nr L 15.
17.1.1987, s. 38).

9. 389 L 0105: Rldets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de Atgarder som
reglerar prissAttningen pA humanlAkemedel och deras inordnande i de nationella sjukfbr-
sakringssystemen (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 8).

10. 389 L 0342: RAdets direktiv 89/342/EEG av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillimp-
ningsomr~det for direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG om faststallande av ytterligare
bestAmmelser for immunologiska likemedel som best/r av vacciner, toxiner eller sera och
allergener (EGT nr L 142, 25.5.1989. s 14)

11. 389 L 0343: Rdets direktiv 89/343/EEG av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillamp-
ningsomrldet f6r direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG och faststallande av ytterligare
bestammelser ifrlga om radioaktiva likemedel (EGT nr L 142, 25 5.1989, s. 16).

12 389 L 0381: Rldets direktiv 89/381/EEG av den 14 juni 1989 om utvidgning av tillamp-
ningsomrldet f6r direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG om tillnArmning av bestammelser som
faststilts genom lagar eller andra forfattningar som ror farmaceutiska specialiteter och sor
faststAller sarskilda bestAmmelser f6r likemedel som harror fr~n blod eller plasma frAn
minniska (EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 44).
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13. 390 L 0677: R~dets direktiv 90/677/EEG av den 13 december 1990 som utvidgar rackvidden
av direktivet 81/851/EEG om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om veterinarmedi-
cinska Iakemedel och faststiller ytterligare bestlmmelser om immunologiska veterinarmedicin-
ska l kemedel (EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 26).

14. 390 R 2377: RWdets fbrordning nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrittandet av ett ge-
menskapsf6rfarande f6r alt faststilla maximalt tilltna restmingder av veterinirmedicinska
lakemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1).

15. 391 L 0356: Kommissionens direktiv 91/356/EEG av den 13 juni 1991 om faststallande av
principer och riktlinjer f6r god tillverkningssed i frlga om lakemedel for humant bruk (EGT nr
L 193, 17 7 1991, s. 30)

RAT-TSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar innehllet i fbljande rittsakter:

16. C/310/86/s. 7: Meddelande frln kommissionen om i vilken min Atgdrder som vidtagits av
medlemsstaterna ifrriga om priskontroll och rabattering av lakemedel stAir i 6verensstammelse
med artikel 30 i Romf6rdraget (EGT nr C 310, 4 12.1986, s. 7).

17. C/115/82/s. 5: Kommissionens meddelande om parallellimport av farmaceutiska specialiteter f6r
vilka f6rsiljningstillstind redan har givits (EGT nr C 115, 6.5.1982, s. 5).

XIV. GODSELMEDEL

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 376 L 0116: Rdets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnArmning av
medlemsstatemas lagstiftning om g6dselmedel (EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21), i dess lydelse
enligt

- 388 L 0183: RAdets direktiv 88/183/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 83, 29.3.1988,
s. 33)

- 389 L 0284: Rldets direktiv 89/284/EEG av den 13 april 1989 om komplettering och
Andring av direktiv 76/116/EEG slvitt avser halten av kalcium, magnesium, natrium och
svavel i g6dselmedel (EGT nr L 111, 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: Rldets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering
och andring av direktiv 76/116/EEG ifrlga om splrAmnena bor, kobolt, koppar, jarn,
mangan, molybden och zink i g6dselmedel (EGT nr L 281, 30.9.1989, s. 116).

EFTA-landerna har ratt alt begrAnsa tilltrAde till sina marknader i enlighet med de vid
tidpunkten f6r delta avtals ikrafttridande existerande nationella bestammelserna vad gAller
kadmium i g6dselmedel. De avtalsslutande parterna skall gemensamt se 6ver situationen under
Ar 1995.
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Bestammclserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6jande an-
passning:

a) I bilaga 1, kapitel A 11, nr I sjAtte kolumnen, tredje stycket, skall f61jande lAggas till i
texten inom parentes:

"Finland, Island, iUechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige. Osterrike"

b) I bilaga 1, kapitel B 1, 2 och 4, nionde kolumnen, punkt 3, skall foljande laggas till i
texten inom parentes efter 6 b:

"Finland, Island, Uechtenstein, Norge, Schweiz. Sverige. Osterrike".

2. 377 L 0535: Kommissionens direktiv 77/535/EEG av den 22 juni 1977 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analysmetoder for gOdselmedel (EGT nr
L 213, 22.8.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 379 L 0138: Kommissionens direktiv 79/138/EEG av den 14 december 1978 (EGT nr L
39, 14.2.1979, s. 3)

- 387 L 0566: Kommissionens direktiv 87/566/EEG av den 24 november 1987 (EGT nr
L 342, 4.12.1987, s. 32)

- 389 L 0519: Kommissionens direktiv 89/519/EEG av den I augusti 1989 om kom-
plettering och Andring av direktiv 77/535/EEG (EGT nr L 265, 12.9.1989, s. 30).

3. 380 L 0876: R,dets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgodselmedel med hog kvdvehalt (EGT nr L 250,
23.9 1980. s. 7).

4. 387 L 0094: Kommissionens direktiv 87/94/EEG av den 8 december 1986 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstiftning om f6rfaranden fOr kontroll av egenskaper, grAnsvArden och
detonationssakerhet hos enkla ammoniumnitratgodselmedel med h6g kvavehalt (EGT nr L 38,
7.2.1987, s. 1), i dess lydelse enligt

- 388 L 0126: Kommissionens direktiv 88/126/EEG av den 22 december 1987 (EGT nr L
63, 9.3.1988, s. 12).

5. 389 L 0284: Rfidets direktiv 89/284/EEG av den 13 april 1989 om komplettering och indring
av direktiv 76/116/EEG i frlga om halten av kalcium, magnesium, natrium och svavel i
g6dselmedel (EGT nr L 111, 22.4.1989, s. 34).

6. 389 L 0519: Kommissionens direktiv 89/519/EEG av den 1 augusti 1989 om komplettering och
andring av direktiv 77/535/EEG om tillnirmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtag-
nings- och analysmetoder f6r gOdselmedel (EGT nr L 265, 12.9.1989, s 30).

7 389 L 0530: R/dets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering och
andring av direktiv 76/116/EEG ifrlga om spramnena bor, kobolt, koppar, jarn, mangan,
molybden och zink i g6dselmedel (EGT nr L 281, 30.9 1989, s. 116).
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XV. FARLIGA AMNEN

RATSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 367 L 0548: Rfidets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnArmning av lagar och
andra f6rfattningar om klassificering, forpackning och mdrkning av farliga amnen (EGT nr 196,
16.8.1967, s. 1), i dess lydelse enligt

- 379 L 0831: Rhdets direktiv 79/831/EEG av den 18 september 1979 (EGT nr L 259,
15.10.1979, s. 10)

- 1 79 H: Anslutningsakten for Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 17)

- 384 L 0449: Kommissionens direktiv 84/449/EEG av den 25 april 1984 (EGT nr L 251,
19.9.1984, s. 1)

- 388 L 0302: Kommissionens direktiv 88/302/EEG av den 18 november 1987 (EGT nr
L 133, 30.5.1988, s. 1)

- 390 D 0420: Kommissionens beslut 90/420/EEG av den 25 juli 1990 om klassificering
och markning av di(2-etylhexyl)-ftalat enligt artikel 23 i rdets direktiv 67/548/EEG
(EGT nr L 222, 17.8 1990, s 49)

- 391 L 0325: Kommissionens direktiv 91/325/EEG av den 1 mars 1991 om anpassning
av direktiv 67/548/EEG till den tekniska utvecklingen (EGT nr L 180, 8.7.1991, s. 1)

- 391 L 0326: Kommissionens direktiv 91/326/EEG av den 5 mars 1991 om anpassning
av direktiv 67/548/EEG till den tekniska utvecklingen (EGT nr L 180. 8.7 1991. s 79)

De avtalsslutande parterna ar 6verens om mAlsttningen alt bestammelserna i gemenskapens
rAttsakter om farliga imnen och preparat skall tillimpas frn den 1 januari 1995. Finland skall
tillAmpa bestammelserna i rattsakterna nar den 7:e indringen till rdets direktiv 67/548/EEG
trider i kraft. Som en foljd av det samarbete som skall pgb6rjas vid undertecknandet av detta
avtal for att l6sa Aterst/ende problem, skall en 6versyn av situationen aga rum under 5r 1994.
dA aven fr/gor som inte omfattas av gemenskapslagstiftning skall behandlas. Om ett EFTA-
land finner alt det behbver gora undantag frtn gemenskapens rAttsakter om klassificering och
mArkning skall dessa inte galla det landet sAvida inte Gemensamma EES-kommitten kommer
6verens om en annan l6sning.

F61jande skall gilla f6r utvAxling av information:

i) De EFTA-linder som tillampar EG:s regelverk om farliga .mnen och preparat skall ge
garantier motsvarande de som finns inom gemenskapen sA att

- i de fall informationen behandlas som konfidentiell pS grund av industriell och
kommersiell sekretess inom gemenskapen, enligt bestammelserna i direktivet,
endast de EFTA-linder som infort relevanta EG-regelverk i sin lagstiftning skall
delta i utvixlingen av information

- konfidentiell information ges samma grad av skydd i EFTA-landerna som den
erh/ller inom gemenskapen.

ii) Samtliga EFTA-lander skall delta i utvaxlingen av information i alla de andra i direktivet
foreskrivna sammanhangen.
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2. 373 L 0404: Rdets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om tvdtt- och reng6ringsmedel (EGT nr L 347, 17.12.1973,
s 51). i dess lydelse enligt

- 382 L 0242: Rdets direktiv 82/242/EEG av den 31 mars 1982 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagstiftning om testmetoder f6r icke-joniska ytaktiva jmnens biolo-
giska nedbrytbarhet och om -ndring i direktiv 73/404/EEG (EGT nr L 109, 22.4.1982.
s 1)

- 386 L 0094: RAdets direktiv 86/94/EEG av den 10 mars 1986 (EGT nr L 80, 25.3.1986,
s. 51).

3. 373 L 0405: Rfdets direktiv 73/405/EEG av den 22 november 1973 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagar om testmetoder f6r anjoniska ytaktiva dimnens biologiska nedbrytbarhet
(EGT nr L 347, 17 12.1973, s 53), i dess lydelse enligt

- 382 L 0243: RAdets direktiv 82/243/EEG av den 31 mars 1982 (EGT nr L 109.
22.4.1982, s. 18).

4 376 L 0769: RAdets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnirmning av medlemssta-
ternas lagar och andra f6rfattningar om begrinsning av anvndning och utslAppande pS markna-
den av vissa farliga imnen och preparat (EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201), i dess lydelse enligt

- 379 L 0663: Rdets direktiv 79/663/EEG av den 24 juli 1979 om tilligg till bilagan till
rAdets direktiv 76/769/EEG (EGT nr L 197, 3.8.1979, s. 37)

- 382 L 0806: Rldets direktiv 82/806/EEG av den 22 november 1982 (EGT nr L 339,
1.12.1982, s. 55)

- 382 L 0828 Rdets direktiv 82/828/EEG av den 3 december 1982 (EGT nr L 350,
10.12.1982, s. 34)

- 383 L 0264: RAdets direktiv 83/264/EEG av den 16 maj 1983 (EGT nr L 147, 6.6 1983,
s. 9)

- 383 L 0478: Rgdets direktiv 83/478/EEG av den 19 september 1983 (EGT nr L 263,
24.9.1983, s. 33)

- 385 L 0467: Ridets direktiv 85/467/EEG av den I oktober 1985 (EGT nr L 269,
11.10.1985, s. 56)

- 385 L 0610: Rgdets direktiv 85/610/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 375,
31.12.1985, s. 1)

- 389 L 0677: RAdets direktiv 89/677/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
30.12.1989, s. 19)

- 389 L 0678: Rgdets direktiv 89/678/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
30.12.1989, s. 24)

- 391 L 0173: RAdets direktiv 91/173/EEG av den 21 mars 1991 (EGT nr L 85, 5.4 1991,
s. 34)
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- 391 L 0338: Rldets direktiv 91/338/EEG av den 18 juni 1991 (EGT nr L 186.
12.7.1991, s. 59)

- 391 L 0339: Rldets direktiv 91/339/EEG av den 18 juni 1991 (EGT nr L 186.
12.7.1991, s. 64).

EFTA-linderna har r~itt alt begrAnsa tilltride till sina marknader i enlighet med de rid
tidpunkten for detta avtals ikrafttrAdande existerande nationella bestimmelsema vad gAller

- klorerade organiska lbsningsmedel,
- asbestfibrer,
- kvicksilverforeningar,
- arsenikfbreningar,
- organiska tennf6reningar,
- pentaklorfenol,
- kadmium,
- batterier.

De avtalsslutande parterna skall gemensamt se 6ver situationen under Ar 1995.

5. 378 L 0631: Rldets direktiv 78/631iEEG av den 26 juni 1978 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om klassificering, fbrpackning och mdrkning av farliga preparat (be-
kAmpningsmedel) (EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 13), i dess lydelse enligt

- 381 L 0187: Rdets direktiv 81/187/EEG av den 26 mars 1981 (EGT nr L 88, 2.4.1981,
s. 29)

- 384 L 0291: Kommissionens direktiv 84i291/EEG av den 18 april 1984 (EGT nr L 144,
30.5.1984, s. 1)

EFTA-landerna har ratt att begransa tilltrade till sina marknader i enlighet med de vid
tidpunkten f6r detta avtals ikrafttrAdande existerande nationella bestammelserna. Nya EG-
bestAmmelser skall behandlas enligt de fbrfaranden sor faststallts i artikel 97 - 104 i avtalet.

6. 379 L 0117: Rldets direktiv 79/I17/EEG av den 21 december 1978 om f6rbud mot att
vd'xtskyddsprodukter sor inneh/ller vissa verksamma amnen slapps ut pS marknaden och
anvands (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36), i dess lydelse enligt

- 383 L 0131: Kommissionens direktiv 83/131/EEG av den 14 mars 1983 (EGT nr L 91,
9.4.1983, s. 35)

- 385 L 0298: Kommissionens direktiv 85/298/EEG av den 22 maj 1985 (EGT nr L 154,
13.6.1985, s. 48)

- 386 L 0214: Rdets direktiv 86/214/EEG av den 26 maj 1986 (EGT nr L 152, 6.6.1986,
s. 45)

- 386 L 0355: Rdets direktiv 86/355/EEG av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2 8.1986,
s. 33)

- 387 L 0181: R.dets direktiv 87/181/EEG av den 9 mars 1987 (EGT nr L 71, 14.3.1987,
s. 33)
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- 387 L 0477: Kommissionens direktiv 87/477/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr L
273. 26.9.1987, s. 40)

- 389 L 0365: Rdets direktiv 89/365/EEG av den 30 maj 1989 (EGT nr L 159. 10.6.1989,
s. 58)

- 390 L 0533: Rldets direktiv 90/533/EEG av den 15 oktober 1990 (EGT nr L 296,
27 10.1990, s. 63)

- 391 L 0188: Kommissionens direktiv 91/188/EEG av den 19 mars 1991 (EGT nr L 92,
13.4.1991, s. 42).

EFTA-linderna bar ratt att begransa tilltrade till sina marknader i enlighet med de vid
tidpunkten f6r delta avtals ikrafttradande existerande nationella bestammelserna. Nya EG-
bestimmelser skall behandlas enligt de f6rfaranden sor faststdllts i artikel 97 - 104 i avtalet.

7. 382 L 0242: Rfidets dircktiv 82/242/EEG av den 31 mars 1982 om tillnirmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om testmetoder f6r icke-joniska ytaktiva amnens biologiska ned-
brytbarhet och om Andring i direktiv 73/404/EEG (EGT nr L 109, 22.4.1982, s. 1).

8. 387 L 0018: Rldets direktiv 87/18/EEG av den 18 december 1986 om harmonisering av lagar
och andra f6rfattningar om tillampningen av principema f6r god laboratoriesed och kontrollen
av tillAmpningen vid prov med kemiska Ainmen (EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 29).

9. 388 L 0320: Rldets direktiv 88/320/EEG av den 9 juni 1988 om tillsyn och kontroll avseende
god laboratoriesed (GLP) (EGT nr L 145, 11.6.1988, s. 35), i dess lydelse enligt

- 390 L 0018: Kommissionens direktiv 90/18/EEG av den 18 december 1989 (EGT nr L
11, 13.1.1990, s. 37).

10. 388 L 0379: Rgdets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnarmning av lagar och
andra f6rfattningar om kdassificering, forpackning och markning av farliga preparat (bered-
ningar) (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14), i dess lydelse enligt

- 389 L 0178: Kommissionens direktiv 89/178/EEG av den 22 februari 1989 (EGT nr L
64, 8.3.1989, s. 18)

- 390 L 0035: Kommissionens direktiv 90/35/EEG av den 19 december 1989 (EGT nr L
19, 24.1.1990, s. 14)

- 390 L 0492: Kommissionens direktiv 90/492/EEG av den 5 september 1990 (EGT nr L
275, 5.10.1990, s. 35)

- 391 L 0155: Kommissionens direktiv 91/155/EEG av den 5 mars 1991 (EGT nr L 76,
22.3.1991, s. 35).

De avtalsslutande partema Sr 6verens om mlsAttningen att bestammelsema i gemenskapens
rattsakter om farliga amnen och preparat skall tillampas frn och med den 1 januari 1995.
Finland skall tillimpa bestammelserna i rattsakterna nar den 7:e andringen till rdets direktiv
67/548/EEG trider i kraft Som en f6ljd av det samarbete sor skall plbbrjas vid underteck-
nandet av delta avtal for att l6sa terstgende problem, skall en oversyn av situationen aga rum
under Ar 1994, d5 Sven frtgor sor inte omfattas av gemenskapslagstiftning skall behandlas. Om
ett EFTA-land finner att det beh6ver gara undantag frOn gemenskapens rattsakter om klassifi-
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cering och markning skall dessa inte galla det landet shvida inte Gemensamma EES-kommittdn
kommer bverens om en annan losning.

Foljande skall gilla f6r utvaxling av information:

i) De EFTA-lander som tillampar EG:s regelverk om farliga Amnen och preparat skall ge
garantier motsvarande de som finns inom gemenskapen sA at

- i de fall informationen behandlas som konfidentiell p, grund av industriell och
kommersiell sekretess inom gemenskapen, enligt bestammelsema i direktivet.
endast de EFTA-Iander som infort relevanta EG-regelverk i sin lagstiftning skall
delta i utvaixlingen av information.

- konfidentiell information ges samma grad av skydd i EFTA-landerna sor den
erhhller inom gemenskapen.

ii) Samtliga EFTA-lander skall delta i utvaxlingen av information i alla de andra i direktivet
foreskrivna sammanhangen.

11. 391 L 0157: Rdets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer
som innehhller vissa farliga amnen (EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 38).

EFTA-landerna har r~itt aft begransa tilltride till sina marknader i enlighet med de vid
tidpunkten for detta avtals ikrafttrAdande existerande nationella bestAmmelsema vad gAller
batterier. De avtalsslutande partema skall gemensamt se 6ver situationen under hr 1995.

12. 391 R 0594: R,dets fbrordning (EEG) Nr 594/91 av den 4 mars 1991 om Smnen som bryter
ned ozonskiktet (EGT nr L 67. 14.3.1991, s. 1)

EFTA-landerna fhr tillampa sin vid tidpunkten for detta avtals ikrafttrddande existerande
nationella lagstiftning De avtalsslutande parterna skall organisera praktiska samarbetsformer.
Dc skall gemensamt se over situationen under tr 1995.

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar f6ljande r~ittsakter:

13. 389 X 0542: Kommissionens rekommendation 89/542/EEG av den 13 september 1989 om
mirkning av tvtt- och rengbringsmedel (EGT nr L 291, 10.10.1989, s. 55).

14. C/79/82/s. 3: Meddelande angende kommissionens beslut 81/437/EEG av den 11 maj 1981
om kriterier for hur uppgifter avseende inventeringen av kemiska amnen tillhandahhlls kommis-
sionen av medlemsstaterna (EGT nr C 79, 31 3 1982, s. 3).

15. C/146/90/s. 4: Publicering av Einecs-inventeringen (EGT nr C 146, 15.6.1990, s. 4)
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XVI. KOSMETIKA

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 376 L 0768: Rdets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT nr L 262, 27.9.1976, s 169), i dess lydelse
enligt

- 379 L 0661: RAdets direktiv 79/661/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 192, 31.7.1979,
s. 35)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11 1979, s 108)

- 382 L 0147: Kommissionens direktiv 82/147/EEG av den 11 februari 1982 (EGT nr L
63, 6.3.1982, s. 26)

- 382 L 0368: R/dets direktiv 82/368/EEG av den 17 maj 1982 (EGT nr L 167, 15.6.1982,
s. 1)

- 383 L 0191: Kommissionens andra direktiv 83/191/EEG av den 30 mars 1983 (EGT nr
L 109, 26.4.1983, s. 25)

- 383 L 0341: Kommissionens tredje direktiv 83/341/EEG av den 29 juni 1983 (EGT nr
L 188, 13.7.1983, s. 15)

- 383 L 0496: Kommissionens fjarde direktiv 83/496/EEG av den 22 september 1983
(EGT nr L 275, 8.10.1983, s. 20)

- 383 L 0574: RAdets direktiv 83/574/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332.
" 28.11 1983, s. 38)

- 384 L 0415: Kommissionens femte direktiv 84/415/EEG av den 18 julh 1984 (EGT nr L
228, 25.8.1984, s. 31)

- 385 L 0391: Kommissionens sjatte direktiv 85/391/EEG av den 16 juli 1985 (EGT nr L
224, 22.8 1985, s. 40)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 218)

- 386 L 0179: Kommissionens sjunde direktiv 86/179/EEG av den 28 februari 1986 (EGT
nr L 138, 24.5.1986, s. 40)

- 386 L 0199: Kommissionens Attonde direktiv 86/199/EEG av den 26 mars 1986 (EGT
nr L 149. 3.6.1986, s. 38)

- 387 L 0137: Kommissionens nionde direktiv 87/137/EEG av den 2 februari 1987 (EGT
nr L 56. 26.2.1987, s 20)

- 388 L 0233: Kommissionens tionde direktiv 88/233/EEG av den 2 mars 1988 (EGT nr
L 105, 26.4.1988, s 11)

- 388 L 0667: Rldets direktiv 88/667/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 382,
31 12 1988, s. 46)
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- 389 L 0174: Kommissionens elfte direktiv 89/174/EEG av den 21 februari 1989 (EGT
nr L 64, 8.3.1989, s. 10)

- 389 L 0679: R~dets direktiv 89/679/EEG av den 21 december 1989 (EGT nr L 398,
30.12.1989, s. 25)

- 390 L 0121: Kommissionens tolfte direktiv 90/121/EEG av den 20 februari 1990 (EGT
nr L 71, 17.3.1990, s. 40)

- 391 L 0184: Kommissionens trettonde direktiv 91/184/EEG av den 12 mars 1991 (EGT
nr L 91, 12.4.1991, s. 59).

2. 380 L 1335: Kommissionens f6rsta direktiv 80/1335/EEG av den 22 december 1980 om
tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder f6r kontroll av kosmetiska
produkters sammansattning (EGT nr L 383, 31.12.1980, s. 27), i dess lydelse enligt

- 387 L 0143: Kommissionens direktiv 87/143/EEG av den 10 februari 1987 (EGT nr L
57, 27.2.1987, s. 56).

3. 382 L 0434: Kommissionens andra direktiv 82/434/EEG av den 14 maj 1982 om tillnArmning
av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder f6r kontroll av kosmetiska produkters
sammansattning (EGT nr L 185, 30.6.1982, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0207: Kommissionens direktiv 90/207/EEG av den 4 april 1990 (EGT nr L 108.
28 4.1990, s. 92).

4. 383 L 0514: Kommissionens tredje direktiv 83/514/EEG av den 27 september 1983 om
tillndrmning av medlemsstatemas lagstiftning om analysmetoder f6r kontroll av kosmetiska
produkters sammansattning (EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 9).

5. 385 L 0490: Kommissionens fjirde direktiv 85/490/EEG av den 11 oktober 1985 om till-
nrmning av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder f6r kontroll av kosmetiska pro-
duktcrs sammansittning (EGT nr L 295, 7.11.1985, s. 30).

XVII. MILJOSKYDD

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

375 L 0716: R~dets direktiv 75/716/EEG av den 24 november 1975 om tillnArrnning av
medlemsstatcrnas lagstiftning om svavelhalten i vissa flytande branslen (EGT nr L 307,
27.11.1975, s. 22), i dess lydelse enligt

- 387 L 0219: Rdets direktiv 87/219/EEG av den 30 mars 1987 (EGT nr L 91, 3.4.1987,
s. 19).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

I artikel 1.1.a Ar motsvarande position i det Harmoniserade systemet till position 27.10 C I i det
Gemensamma tullavtalet ex 2710.
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2. 380 L 0051: R~dets direkti%" 80/51/EEG av den 20 december 1979 om begransning av buller
frAn underljudsluftfartyg (EGT nr L 18, 24.1.1980. s. 26), i dess lydelse enligt

- 383 L 0206: Rtdets direktiv 83i206/EEG av den 21 april 1983 (EGT nr L 117, 4.5.1983.
s. 15).

3. 385 L 0210: RAdets direktiv 85/210/EEG av den 20 mars 1985 om tillnarmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensin (EGT nr L 96, 3.4.1985, s. 25), i dess lydelse
enligt

- 385 L 0581: RAdets direktiv 85/581/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372.
31.12.1985, s. 37)

- 387 L 0416: RAdets direktiv 87/416/EEG av den 21 juli 1987 (EGT nr L 225, 13.8.1987,
s. 33).

4. 385 L 0339: Rdets direktiv 85/339/EEG av den 27 juni 1985 om fbrpackning fbr drycker och
flytande livsmedel (EGT nr L 176, 6.7 1985, s. 18).

5. 389 L 0629: RAdets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begransning av buller
frAn civila jetmotordrivna underljudsflygplan (EGT nr L 363, 13.12.1989, s. 27)

XVIII. INFORMATIONSTEKNOLOGI, TELEKOMMUNIKATION OCH
DATABEARBETNING

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 386 L 0529: Rtdets direktiv 86/529/EEG av den 3 november 1986 om antagande av gemen-
samma tekniska specifikationer for gruppen av standarder fbr MAC-paket f6r direkt televi-
sionsutsAndning via satellit (EGT nr L 311, 6.11.1986, s. 28).

2. 387 D 0095: RAdets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom
omrAdet informationsteknologi och telekommunikation (EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6jande an-
passning:

Med "Europeisk standard", som hanvisas till i artikel 1.7 i beslutet, menas en standard som
godkants av ETSI, CEN/Cenelec, CEPT och andra organ som de avtalsslutande parterna
kommer 6verens om. Med "Europeisk f6r-standard", som hanvisas till i artikel 8.1 i beslutet,
menas en standard som antagits av ovannamnda organ.

3. 389 D 0337: Rldets beslut 89/337/EEG av den 27 april 1989 om h6gupplbsande television
(EGT nr L 142, 25.5.1989, s. 1).

4. 391 L 0263: Rdets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnArmning av med-
lemsstatemas lagstiftning om teleterminalutrustning och 6msesidigt erkannande av utrustningens
6verensstAmmelse (EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1).
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RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foljande r'ttsakter:

5. 384 X 0549: Rdets rekommendation 84/459/EEG av den 12 november 1984 om genom-
fbrandet av harmonisering inom telekommunikationsomr.det (EGT nr L 298, 16.11.1984,
s. 49).

6 389 Y 0511(01): RWdets resolution 89/C 117/01 av den 27 april 1989 om standardisering inom
omrAdet informationsteknologi och telekommunikation (EGT nr C 117, I1 5.1989. s. 1).

XIX. ALLMANNA BESTAMMELSER INOM TEKNISKA HANDELSHINDEROMRADET

RATrSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 383 L 0189: Rgdets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsf6rfarande
for tekniska standarder och foreskrifter (EGT nr L 109, 26 4.1983, s. 8), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s 214)

- 388 L 0182: RAdets direktiv 88/182/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr L 81, 26.3.1988,
s. 75).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foljande an-
passning:

a) Artikel 1.7 ersAtts med foljande:

"7. "vara", samtliga industritillverkade varor och
samlliga jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter"

b) I arlikel 8.1, slutet av forsta stycket, skall foljande laggas till:

"Hela texten till det forslag till tekniska foreskrifter som anmAls skall tillhandah~llas
sviil pS originalsprAket som i fullstAndig oversattning till nAgot av de officiella EG-
spr~ken".

c) I artikel 8.1, andra stycket, skall foljande laggas till:

"Gemenskapen, A ena sidan, och EFTA:s 6vervakningsmyndighet eller EFTA-landema
genom EFTA:s 6vervakningsmyndighet, A den andra, f5r begAra ytterligare upplysningar
om en foreslagen teknisk foreskrift, som har anmilts".

d) I artikel 8.2 skall fbljande lggas till:

"Kommentarer fr.n EFTA-l nderna skall av EFTA:s 6vervakningsmyndighet overlAmnas
till EG-kommissionen i form av ett enda samordnat meddelande, och gemenskapens
kommentarer skall av kommissionen oversandas till EFTA.s 6vervakningsmyndighet De
avtalsslutande parterna skall, nAr sex m~naders uppskov pAkallas i enlighet med reglema
i deras respektive system for utbyte av informationen, upplysa varandra om delta pA lik-
nande sitt".

Vol. 1818, 1-31121



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

e) Fbrsta stycket i artikel 8.4 skall ersattas med f6ljande

"Informationen, som lamnas i enlighet med denna artikel, skall pg begaran vara kon-
fidentiell".

f) Artikel 9 skall ersittas med foljande:

"Behoriga myndigheter i EG:s och EFTA:s medlemsstater skall uppskjuta antagandet av
forslag till tekniska foreskrifter. som har anmilts under tre minader raknat frtn den dag
nr forslaget motlagits

- av EG-kommissionen nar forslag har anmalts av gemenskapens medlemsstater.
- av EFTA:s bvervakningsmyndighet nar forslag har anmilts av EFTA-landerna.

Detta tre m~naders uppskov skall emellertid inte tillli.mpas nar de beh6riga myndigheter-
na av tvingande skal, som r6r allman sakerhet eller skyddet av manniskors och djurs
hblsa och liv eller skyddet av vixter, m/iste utarbeta tekniska fbreskrifter pA mycket kort
tid, i syfte at anta och infbra dem omedelbart, utan att samr3d dr m6jligt. De sk5il som
utgor berittigad anledning for att skyndsamt vidla de f6reslagna itgardema skall anges.
Skilen skall anges ingiende och p, ett tydligt f6rklarande satt, med sarskild tonvikt pa
ofbrutsdgbarheten och allvaret i den fara som de ber6rda myndighetema stAr inf6r, liksom
pA den absoluta nbdvaindigheten av att vidta en omedelbar Atgdrd for att av%,V.rja den".

g) I bilagans forsta forteckning skall foljande laggas till.

"SFS (Finland)
Suomen Standardtsoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Finland)
Suomen Sahkbteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Sirkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Island)
Sta6lar,6 Islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavik

SNV (Schweiz)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zirich

NSF (Norge)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norge)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skoyen
N - 0212 Oslo 2
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SNV (Schweiz)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Ziirich

CES (Schweiz)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 Ziirich

SIS (Sverige)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Sverige)
Svenska Elcktriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

ON (Osterrike)
Qsterrcichisches Normungsinslitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien

OVE (Ostcrrike)
Ostcrrcichischer Verband fur Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien"

h) Fr tillimpning av dircktivet anses n6dvindigt att fbljande meddelanden 6verfbrs pA
elcktronisk vag

1. Anmdlningsblankctter. Dessa kan 6verfbras fore eller tillsammans med den kom-
pletta texten.

2. Bckr~iftelse av mottagandet av textfbrslag med angivande av bl a gallandc
tidsfrist, som faststillts i enlighet med respektive systems regler.

3. Begran om kompletterande information
4. Svar pA begaran om kompletterande information.
5. Kommentarer.
6. Begaran om ad hoc-m6ten
7. Svar pA begdran om ad hoc-m6ten.
8. Begiran om slulgillig text.
9. Information om att ett uppskov om sex mlnader har

begArts.

Foijande meddelanden kan f6r ndrvarande sandas med vanlig post:

10. Den fullstAndiga texten till det anmilda f6rslaget.
11. Bakomliggande lagar eller andra f6reskrifter.
12. Slutgiltig text.

i) De avtalsslutande parterna skall gemensamt komma Overens om administrativa procedurer
fMr meddelandena.
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2. 389 D 0045: Rdets beslut 89/45/EEG av den 21 december 1988 om ett gemenskapssystem f6r
snabbt informationsutbyte om faror som harror fran anvandning av konsumentprodukter (EGT
nr L 17, 21.1.1989, s. 51), i dess lydelse enligt

- 390 D 0352: R/dets beslut 90/352/EEG av den 29 juni 1990 (EGT nr L 173, 6.7.1990.
s. 49).

Bestnimmelserna i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillarmpas med f61jande anpassning:

Det organ som utsetts av EFTA-linderna skall omedelbart till EG-kommissionen vidarebefor-
dra den information det sinder till EFTA-landema eller deras beh6riga myndigheter. EG-
kommissionen skall omedelbart till det organ som utsetts av EFTA-lInderna vidarebefordra den
information den sander till EG:s medlemsstater eller deras beh6riga myndigheter.

3. 390 D 0683: Rdets beslut 90/683/EEG av den 13 december 1990 om moduler f6r olika stadier
i forfaranden vid bedomning av bverensstimmelse, avsedda att anvandas i tekniska harmonise-
ringsdirektiv (EGT nr L 380, 21.12.1990, s. 13).

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foljande rttsakter:

4. C/136/85/s. 2: Slutsatser om standardisering, godkanda av rAdet den 16 juli 1984 (EGT nr C
136, 4 6 1985. s. 2)

5 385 Y 0604(01): R,dets resolution 83/C 176/02 av den 7 maj 1985 om en ny metod for teknisk
harmonisering och standarder (EGT nr C 136, 4.6.1985, s. 1).

6. 386'1001(01): Meddelande frhn kommissionen om Asidosattandet av vissa bestammelser i
rhdets dircktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsforfarande f6r tekniska
standarder och f6reskrifter (EGT nr C 245, 1.10.1986, s. 4).

7. C/67/89/s. 3: Meddelande frhn kommissionen om publicering i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning av rubriker pS' f6rslag till tekniska f6reskrifter som anmils av medlemsstaterna
i enlighet med rhdets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983. andrat genom rhdets direktiv
88/182/EEG av den 22 mars 1988 (EGT nr C 67, 17.3.1989, s 3).

8 390 Y 0116(01): Rhdets resolution av den 21 december 1989 om en helhetssyn ps bed6mning
av bverensstammelse (EGT nr C 10, 16.1.1990, s. 1).

9. 590 DC 0456: Kommissionens grbnbok om den europeiska standardiseringens utveckling:
itgirder f6r en snabbare teknologisk integration i Europa (EGT nr C 20, 28.1.1991, s. 1).
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XX. VARORS FRIA RORLIGHET - ALLMANT

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar foijande rattsakter

1. 380 Y 1003(01): Meddelande frAn kommissionen angAende konsekvensema av EG-domstolens
dom den 20 februari 1979 i milet 120/78 (Cassis de Dijon) (EGT nr C 256, 3.10 1980, s. 2)

2. 585 PC 0310: Kommissionens meddelande om forverkligandet av den inre marknaden
COM(85)310 Final ("vitboken").

XXI. BYGGPRODUKTER

RA"T[SAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 389 L 0106: RSdets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmning av
medlemstaternas lagar och andra firfattningar om byggprodukter (EGT nr L 40, 11.2.1989,
s, 12).

Vad giller EFTA-lindernas deltagande i arbetet inom "European Organization of Technical
Approval", omnamnd i direktivets bilaga 2, skall artikel 111 i de institutionella bestammelserna
tillampas.

XXII. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 389 L 0686: RAdets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnirmning av
medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT nr L 399, 30.12 1989, s 18)

XXIII. LEKSAKER

RAT SAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 388 L 0378: RAdets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnarmning av medlemssta-
ternas lagsliftning om leksakers sakerhet (EGT nr L 187, 16 7.1988, s. 1).

Norge skall tillampa bestimmelserna i direktivet fr~n och med den I januari 1995.

Bestammelser i delta avtal om klassificering och markning och om begransningar i marknads-
f6ring och anv~indning av farliga 5imnen och preparat skall aven galla f6r bestammelserna i
direktivets bilaga 2.11.3.
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XXIV. MASKINER

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1 389 L 0392: Rdets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillntrmning av med-
Iemsstaternas lagstiftning om maskiner (EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 9), i dess lydelse enligt

391 L 0368: Rdets direktiv 91/368/EEG av den 20 juni 1991 (EGT nr L 198.
22.7.1991, s 16).

Sverige skall tillimpa best~mmelsema i rittsakten frln och med den 1 januari 1994.

XXV. TOBAK

R.A'IT"SAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 389 L 0622: RAdets direktiv 89/622/EEG av den 13 november 1989 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagar och andra fbrfattningar om markning av tobaksvaror (EGT nr L 359,
8.12.1989, s. 1).

2 390 L 0239: R.dets direktiv 90/239/EEG av den 17 maj 1990 om tillnArmning av med-
lemsstaternas lagar och andra forfattningar om hogsta tillltna tjarhalt i cigaretter (EGT nr L
137, 305.1990, s. 36).

XXVI. ENERGI

RATrSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 385 L 0536: RAdets direktiv 85/536/EEG av den 5 december 1985 om besparing av rAoIja
genom anvaindning av ersAttningsbrinslekomponenter i bensin (EGT nr L 334, 12.12.1985,
s. 20)1, i dess lydelse enligt

- 387 L 0441: Kommissionens direktiv 87/441/EEG av den 29 juli 1987 (EGT nr L 238,
21.8.1987, s. 40).

Listad hir enbart i informationssyfte for tillAmpning se bilaga 4 om energi.
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XVII. SPRITDRYCKER

De avtalsslutande parterna skall utfrda bestmmelser fir import och marknadsforing av spritdrycker
som ir i i'verensstaimmelse med gemenskapsrtten enligt forteckningen i detta kapitel. For alla andra
syften ftr EFTA-linderna fortsdtta alt tillampa sin nationella lagstiftning.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

389 R 1576: R/dets f6rordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allminna regler f6r
definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT nr L 190, 12.6.1989, s. 1).

BestAmmelserna i forordningen skall, inom ramen for detta avtal, tilldmpas med foIjande
anpassning:

a) Bestammelserna i denna fbrordning skall inte utg6ra hinder for EFTA-landernas ratt att
pS en icke-diskriminerande grundval f6rbjuda utslippandet pA deras nationella marknader
av spritdrycker f6r direkt konsumlion som har en alkoholhalt 6verstigande 60%.

b) I artikel 1.2. motsvarande rubriker i det harmoniserade systemet till KN-kodema 2203
00. 2204. 2205, 2206 00 och 2207 Ar 2203, 2204, 2205, 2206 och 2207.

c) Betraffande definitionen av fruktbrAnnvin i artikel 1.4.1: fir Osterrike galler at? tillsatsen
av jordbruksalkohol fAr g6ras pei vilket tillverkningsstadium som heist, under forut-
suning att minst 33% av den alkohol som finns i slutprodukten kommer frn den frukt
.Am namnet tagits frAn.

d) Betriffande artikel 1.4.q: Finland, Island, Norge och Sverige fAr forbjuda marknadsfbring
av vodka som framstillts av andra rAvaror dn sad och potatis.

e) Vid tillimpning av artikel 6.1 fAr f6ljande termer komplettera f6rsaljningsbeskrivningen

- Orden "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" och "Svensk
Punsch/Swedish punch" kan anvndas f6r en spritdryck framstalld av destillat
med sockerror som rAvara. Den fAr blandas med jordbruksalkohol och med
s6tningsmedel. Den fAr smaks5ttas med vin eller juice eller naturliga rSAmnen
frAn citrusfrukter eller andra frukter eller bir.

- Ordet "Spritglogg" kan anvandas fbr en spritdryck som framstAllts genom att

jordbruksalkohol f6rsitts med arom5mnen, som naturligt extrakt av nejlikor eller
andra vixter som innehAller samma principiella aromarmnen, och genom at? en av
fojande processer anvands

- Lakning och/eller destillation.
- Omdestillation av alkohol i nirvaro av knoppar eller andra delar av de

vaxter som omnamns ovan.
- Tillsats av naturligt destillerade extrakt av nejlikvixter.
- En kombination av dessa tre metoder.

Andra naturliga vaxtextrakt eller aromatiska fr6n kan ocksh anvandas, men
nejliksmaken mAste forbli den dominerande

- Order "Jaigertee" kan anvandas f6r en spritdryck som normalt spAds ut f6re
konsumtion med he? vatten eller te, och sor bar sitt ursprung i Osterrike.
Denna spritdryck framstAlls av jordbruksalkohol, essenser av vissa spritdrycker
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eller te till vilket flera naturliga aromamnen har tillsatts. Alkoholstyrkan ar minst
22,5 volym %. Sockerhalten Ar minst 100 g per liter uttryckt som invertsocker.

Denna spritdryck fir ocksA beskrivas som "Jager-tee" eller "Jagatec".

f) I artikel 3.2 skall "f6rordning" lsas "EES-avtal".

g) Artiklarna 7.6, 7.7, 10.2, 11 och 12 skall inte vara tillfmpliga.

h) Bilaga 2 skall kompletteras pS f6ljande s tt:

5. Brandy

6. Brannvin av vindruvor

7. Fruktbrnnvin

Wachauer Weinbrand
Weinbrand Durmstein

Balsner 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 Bimenbrand
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bembieter Zwetschgenwasser
Bdrudges de Comaux
Emmentaler Kirsch
Freiamter Theilersbirnenbranntwein
Freiamter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Kirsch de la Bdroche
Luzerner Birncntrisch
Luzerner Kirsch
Luzerner Theilersbirnenbranntwein
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
SeelAnder Pflumliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch
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9. Gentianabrannvin

11. Enbirskryddat brannvin

12. Kumminkryddat brinnvin

14. Lik6r

15. Ovriga spritdrycker

16 Vodka

Gentiane du Jura

Geni~vre du Jura

Islenskt Brennivin/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikor
Mariazeller Jagasafil
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikor

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Krauterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gotthard KrAuterbranntwein
Luzerner Chriter (Krauterbranntwein)
Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chriter (Kriuterbranntwein)

De geografiska namn som anges under punkt 15
ror produkter som inte Ar definierade i fbrordning-
en. Ddrfbr m/ste de fbrses med f6rsdljningsbe-
teckningen "spritdrycker".

EFTA-lander som producerar dessa spritdrycker
skall informera de andra avtalsslutande parterna
om de nationella definitionerna f6r dessa produk-
ter.

lslenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Fin-
land
Svensk Vodka/Swedish Vodka
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2. 390 R 1014: Kommissionens f6rordning 90/1014/EEG av den 24 april 1990 om detaijerade
tillmpningsfbreskrifter fbr definitioner, beskrivningar och presentation av spritdrycker (EGT
nr L 105, 25.4.1990. s. 9) i dess lydelse enligt

- 391 R 1180 Kommissionens f6rordning (EEG) 1180/91 av den 6 maj 1991 (EGT nr L
115, 8.5 1991, s. 5),

- 391 R 1781 Kommissionens forordning (EEG) 1781/91 av den 19 juni 1991 (EGT nr L
160, 25.6.1991, s. 6).

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foIjande
anpassning:

For tillampning av artiklarna 2 och 6 f/r Finland, Island, Norge och Sverige tillAta en maximal
metanolhalt av 1200 g per hektoliter 100% alkohol.

3 391 R 1601: Rldets f6rordning 1601/91/EEG av den 10 juni 1991 om allmanna regler f6r
definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade
drycker och aromatiserade drinkar baserade pS vinprodukter (EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1).

Bestiimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillaimpas med f61jande an-
passning:

a) Artikel 2 skall kompletteras som foljer

d) Starkvinsglogg:

Aromatiserat vin som har framstillts av vin som anges i paragraf l.a, och dar den
karaktAristiska smaken erhllls genom anvandning av nejlikor som alltid miste
anvindas tillsammans med andra kryddor. Denna dryck fhr s6tas enligt artikel
3 a.

b) I rubriken och texten till artikel 2.3.f, skall "eller vinglogg" sattas in efter "Gluhwein'.

c) Artiklarna 8.7, 8.8, 9.2, 10 och 11 skall inte vara tillmpliga.
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BILAGA III

PRODUKTANSVAR

Forteckning enligt artikel 23 c

INLEDNING

Nar de rattsakter som anges i denna bilaga innehller begrepp eller hanvisar till f6rfaranden som Ar
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna for gemenskapens rittsakter,
- h~invisningar till territorier eller sprk inom EG,
- hnvisningar till inbordes rattigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater.
- hnvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall protokoll I om overgripande andringar tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

RATSAKT SOM DET HANVISAS TILL

385 L 0374: Rdets dircktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnirmning av medlemsstaternas
lagar och andra f.rfattningar om skadest/ndsansvar f6r produkter med sakerhetsbrister (EGT nr L 210,
78 1985. s. 29).

Best immelserna t direktivet skall. inom ramen for detta avtal, tillimpas med fbljande anpassning:

a) I frrga om importbrens ansvar enligt artikel 3, punkt 2, skall foljande vara tillAmpligt.

i) Utan att tillverkarens ansvar ber6rs skall den som for f6rsaljning uthyming, leasing eller
annan form av distribution inom ramen for sin nringsverksamhet importerar en produkt
till EES vara ansvarig som en tillverkare.

ii) Detsamma ar tillimpligt for import frn en EFTA-stat till gemenskapen eller fr/n
gemenskapen till en EFTA-stat eller fr/n en EFTA-stat till en annan EFTA-stat.

Fr/n det datum d5 Luganokonventionen om domstols behorighet och om verkstallighet
av domar pA privatrattens omrde av den 16 december 1988 trader i kraft f6r nhgon EG-
medlemsstat eller EFTA-stat skall den forsta meningen i denna punkt ej Iangre vara till-
dimplig mellan stater som ratificerat konventionen i den utstrAckning som en nationell
dom till f6rmtn fbr den skadelidande pA grundval av s~dana ratificeringar ir verkstallbar
mot tillverkaren eller importoren enligt punkt 1.

iii) Schweiz och Liechtenstein fr sinsemellan avstA frAn att lagga importoren ansvar.

b) I frga om artikcl 14 skall filjande vara tillimpligt:

Direktivet skall inte vara tillimpligt pA skador som uppstAr genom en atomolycka och som
tacks av en internationell konvention som EFTA:s medlemsstater och EG-medlemsstaterna
ratificerat.

For Schweiz och Liechtenstein skall direktivet inte heller vara tillampligt om deras nationella
ratt foreskriver ett skydd motsvarande det som erbjuds genom internationella konventioner
enligt ovan.
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BILAGA IV

ENERGI

Forteckning enligt artikel 24

INLEDNING

Nar de rdttsakter som anges i denna bilaga innehfller begrepp eller hinvisar till f6rfaranden som Ar
specifika f6r gemcnskapens rattsordning som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna for gemenskapens rattsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hinvisningar till inb6rdes rattigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, foretag och enskilda personer i dessa stater,
- hainvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall prookoll 1 om 6vergripande anpassning tilliAmpas om inte annat fbreskrivs i denna bilaga.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1 372 R 1056: R.dets f6rordning (EEG) nr 1056/72 av den 18 maj 1972 om anmilan till
kommissionen av investeringsprojekt av intresse f6r gemenskapen inom petroleum-, naturgas-
och ciektricitcetssektorerna (EGT nr L 120, 25/05/72, s. 7) i dess lydelse enligt

- 376 R 1215: Rfdets f6rordning (EEG) nr 76/1215 av den 4 maj 1976 med 5indring av
fbrordning (EEG) nr 1056/72 (EGT nr L 140, 28.05.76, s. 1)

2. 375 L 0405: Rldets direktiv 75/405/EEG av den 14 april 1975 om begransning av anvand-
ningen av pctrolcumprodukter i kraftverk (EGT nr L 178, 09.07.75, s. 26)

3. 376 L 0491: Rfdets direktiv 76/491/EEG av den 4 maj 1976 om ett gemenskapsf6rfarande for
information och samrfd om priser pA rlAja och petroleumprodukter i gemenskapen (EGT nr L
140. 28.05.76, s. 4.)

4. 378 L 0170: R,1dets direktiv 78/170/EEG av den 13 februari 1978 om funktionen hos vAr-
meanordningar for rumsuppvarmning och varmvattenf6rs6cjning i nya eller befintliga icke-
-industriella byggnader saint varmeisolering och varmvattenf6rs6rjning till hushfill i nya,
icke-industriella byggnader (EGT nr L 052, 23.02.78, s. 32), i dess lydelse enligt

382 L 0885: Rfdets direktiv 82/885/EEG av den 10 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.82, s. 19)
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5. 379 R 1893: R.dets f6rordning (EEG) nr 1893/79 av den 28 augusti 1979 om inforande av
registrering i gemenskapen av import av rlolja och/eller petroleumprodukter (EGT nr L 220,
30.08.79, s. 1), i dess lydelse enligl

- 388 R 4152: Rfdets f6rordning (EEG) nr 4152/88 av den 21 december 1988 (EGT nr L
367, 31.12.88, s. 7)

6. 385 L 0536: R/dets direktiv 85/536/EEG av den 5 december 1985 om besparing av rAoIja
genom anvindning av ersittningsbrinslekomponenter i bensin (EGT nr L 334, 12.12.85, s. 20),
i dess lydelse enligt

- 387 L 0441: Kommissionens direktiv 87/441/EEG av den 29 juli 1987 om besparing av
rlolja genom anvandning av ersattningsbranslekomponenter i bensin (EGT nr L 238,
21.08.87 s. 40)

7. 390 L 0377: Rdets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsf6rfarande for
alt franija 6ppenheten betrAffande prissAttningen pA gas och el levererad till industriella
slutanvindare (EGT nr L 185, 17.07.90, s. 16.). Upptagen har endast i informationssyfte. For
tilldmpning se bilaga XXI om statistik

8. 390 L 0547: Rdets direktiv 90/547/EEG av den 29 oktober 1990 om transitering av elektricitet
genom kraftledningsnit (EGT nr L 313, 13.11.90 s. 30)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foIjande an-
passning:

a) I artikel 3.4

i) Var och en av de ber6rda enhetema fAr, med beaktande av handel inom gemenska-
pen, begara alt vilIkoren for transitering blir fbreml fbr medling genom ett organ
som upprattats och leds av kommissionen och dar de enheter som 5r ansvariga for
bverforingsnit inom gemenskapen ir representerade

ii) Var och en av de ber6rda enhetema fAr, med beaktande av handeln inom EFTA.
begira att vilikoren fbr transitering skall vara f6remAl f6r medling av et organ som
upprfittats och leds av EFTA:s 6vervakningsmyndighet och dar de enheter som ar
ansvariga for bverf6ringsnAt inom EFTA-linderna Sr representerade.

iii) Var och en av de ber6rda enheterna fr, med beaktande av handeln mellan gemen-
skapen och ett EFTA-land, begira att vilIkoren f6r transitering skall vara under-
kastade ett medlingsfbrfarande som beslutas av den gemensamma kommittdn inom
EES.

b) Tillgg 1 innehller f6rteckningen 6ver enheter och nAt som ar av betydelse f6r till-
fimpningen av delta direktiv i fr/ga om EFTA-landema.
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9 391 L 0296: R/tdets direktiv 91/296/EEG av den 31 maj 1991 om transitering av naturgas
gcnon gasledningsnit (EGT nr L 147, 12.6 91, s. 37).

Best dnimelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillampas med foljande an-
passning:

a) I artikel 3.4

i) Var och en av de berorda enheterna far, med beaktande av handel inom gemen-
skapen, begara art transiteringsvillkoren blir f6remAl f6r medling genom ett organ
som upprdttats och leds av kommissionen och dar de enheter som Sr ansvariga for
Overforingsnit inom gemenskapen ar representerade.

ii) Var och en av de ber6rda enheterna fur, med beaktande av handeln inom EFTA,
begara att transiteringsvillkoren blir forem/l for medling genom ett organ som
upprttats och leds av EFTA:s 6vervakningsmyndighet och dr de enheter som ar
ansariga fir overfbringsnit inom EFTA-lAnderna 5r representerade.

iii) Var och en av de berorda enheterna fur, med beaktande av handeln mellan gemen-
skapcn och EFTA-linderna, begara alt transiteringsvillkoren blir underkastade ett
mcdlingsf6rfarande som beslutas av den gemensamma kommittin inom EES.

b) Tilligg 2 innehiller forteckningen over enheter och nit som ir av betydelse fbr till-
ampningcn av delta direktiv i friga om EFTA-lindema.

Vol 1818. 1-31121



84 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

TILLAGG I

F6rteckning 6ver enheter och nat som omfattas av rAdets direktiv (EEG) nr 90/547 av den 29 oktober
1990 om transitcring av elcktricitet genom kraftledningsnit.

EFTA-land

Imatran Voima Oy
Teollisuuden Voimasiirto Oy

Liechtensteinische Kraftwerke

Statnett SF

Aare-Tessin Aktiengesellschaft fur ElektrizitAt
Bernische Kraftwerke AG
Centralschweizerische Kraftwerke AG
LEnergie Ouest-Suisse SA Elektrizi-
tatsgesellschaft Laufenburg
Nordostschweizerische Kraftwerke AG
Kraftwerke Brusio AG
Elektrizitatswerk der Stadt Zurich
Schweizerische Bundesbahn

Statens Vattenfallsverk

Osterreichische Elektrizititswirtschaft AG

H6gspanningsngt

Sammankopplade nat

H6gspdnningsnat

Sammankopplade nit

HogspAnningsnat

Hbgspnningsnit

Finland

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Sverige

Osterrike
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TILLAGG 2

Fbrteckning 6ver enheter och 6verf6ringnat fbr h6gtrycksgas som omfattas a r/dets direktiv (EEG) nr
91/296 av den 31 maj 1991 orn transitering av naturgas genom gasledningsndt.

EFTA-land Part Nit

Finland Ncste Oy H6gtrycksnit

Liechtenstein Licchtensteinische Gasversorgung H6gtrycksnit

Schweiz Swissgas AG TransitnAt
Transitgas AG Transitnat

Sverige Swedegas AB H6gtrycksnat
Sydgas AB H6gtrycksnAt

Oterrike OMV Aktiengesellschaftd HOgtrycksndt
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BILAGA V

FRI RORLIGHET FOR ARBETSTAGARE

Forteckning enligt artikel 28

INLEDNING

Nar de rittsaktcr som anges i denna bilaga innehfller begrepp eller hinvisar till f6rfaranden som ar
utmdirkande for gemenskapens rattsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f~ir gemenskapens r~ttsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprfk inom EG,
- hanviningar till inbbrdes rtttigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, foretag och enskilda personer i dessa stater,
- hzinvisningar till informations- och anmlningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillimpas om inte annat foreskrivs i denna bilaga.

AINPASSNING FOR DETTA OMRADE

Trots vad som sags i protokoll I skall termen "medlemsstat(er)" i de rittsakter som f6rtecknas i denna
bilaga. fbrutom den innebord den har i de relevanta EG-akterna, iven avse Finland. Island,
Liechtenstein. Norge. Schweiz, Sverige och Osterrike

RATrSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 364 L 0221: Rfdets direktiv 64/2211EEG av den 25 februari 1964 om samordning av sarskilda
5tghrdcr som galler urlndska medborgares rorlighet och bosjittning och som fir berittigade red
hansyn till allmin ord-ning, sakerhet eller hilsa (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas red fbljande
anpassning:

Artikel 4 3 skall inte tillampas.

2. 368 R 1612: R5dets forordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens
fria rorlighet inom gemenskapen (EGT nr L 257, 19.10.1968, s 2), i dess lydelse enligt

- 376 R 0312: R11dets forordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 (EGT nr L 39,
14.2.1976, s. 2).

Bestfimmelserna i fbrordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas red f6ljande
anpassning:

a) I artikel 15.2 skall tidsangivelsen "inom arton mnader efter det att denna fbrordning har
tratt i kraft" inte till5mpas.

b) Artikel 40 skall inte tillmpas
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c) Artikel 41 skall inte tillimpas.

d) Artikel 42.1 skall inte tillimpas.

e) I artikel 42.2 skall hinvisningen till artikel 51 i Romf6rdraget ers-ttas av en h-nvisning
till artikel 29 i det nu tr~ffade avtalet.

f) Artikel 48 skall inte tilllimpas.

3. 368 L 0360: RSdets direkliv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av
restriktioner for r6rlighet och bosdittning inom gemenskapen for medlemsstaternas arbetstagare
och deras familjer (EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 13)

Bcstimmclserna i direktivet skall, inom ramen for delta avtal, tillampas med foIjande
anpassning'

a) I artikel 4.2 skall uttrycket "uppehtllstill-stnd fbr en medborgare i en nedlemsstat i
EEG" ersaittas av "uppehlillstillst~nd".

b) I artikel 4.3 skall uttrycket "uppehtllstillstnd fbr en medborgare i en av EEG:s med-
lemsstater" ersattas av "uppehtllstillstind".

c) Artikel 11 skall inte tillAmpas.

d) Arlikel 13 skall inte tillinipas.

e) I bilagan skall

i) forsta stycket av forklaringen ersattas av foljande

"Delta tillstnd utfirdas enligt forordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968
och i enlighet med de beslut som har fattats som ett led i genomf6randet av direktiv
68/360/EEG med de anpassningar som har gjorts vid inf6randet i EES-avtalet"

ii) fotnoten ersAtts enligt f6ljande:

"Belgiskt/-a, brittiskt/-a, danskt/-a, finskt/-a, franskt/-a, grekiskt/-a, irlAndskt/-a.
islindskt/-a, italienskt/-a, liechtensteinskt/-a, luxemburgskt/-a, neder-landskt/-a.
norskt/-a, portugisiskt/-a, schweiziskt/-a, spanskt/-a, svenskt/-a, tyskt/-a eller
6sterrikiskt/-a beroende pi vilket land som utfirdar tillstAndet."

4. 370 R 1251: Kommissionens forordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om
arbetstagares ratt art stanna kvar inon en medlemsstats territorium efter att ha varit anstallda
dir (EGT nr L 142. 30.6.1970, s 24).

Bestammelserna i forordningcn skall. inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med f6ljande
anpas,,sning.

Artikel 9 skall inte tillimpas.

5 372 L 0194: R~dets direktiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgning av
tilldmpningsomrAdet f6r direktiv 64/221/EEG till att diven omfatta arbetstagare som begagnar sig
av ritten alt slanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anstallda i den
staten (EGT nr L 121, 26.5 1972, s 32).

6 377 L 0486: Rdets direktiv 77/486/EEG av den 25 juli 1977 om undervisningen av barn till
migrerande arbetstagare (EGT nr L 199, 6.6.1977, s 32).
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BILAGA VI

SOCIAL TRYGGHET

Forteckning enligt artikel 29

INLEDNING

Nar de rdittsaktcr som anges i denna bilaga innehller begrepp eller hanvisar till f6rfaranden som ar
utmarkande for gemenskapens rattsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna fbr gemenskapens rdittsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hinvisningar till inbordes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna samt offentliga

organ. firetag och enskilda personer i dessa stater,
- hdinvi,,ningar till informations- och anm~lningsforfaranden,

skall protokoll I om iivergripande anpassning tilldrmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETTA OMRADE

I Trots vad sor sags i protokoll I skall termen "medlemsstat(er)" i de rdttsakter som f6rtecknas
i denna bilaga. forutom den innebbrd den har i de relevanta EG-bilaga. iven avse Finland,
Island. Liechtenstein, Norge, Schweiz. Sverige och Osterrike,

II. Vid tilhinipningen av bestammelserna i de rittsakter som det hanvisas till i denna bilaga skall
Gemensamrma EES-kommittdn enligt best~immelserna i del VII i detta avtal utOva de rattigheter
och fullg6ra de skyldigheter som i rittsakterna f6reskrivs f6r den till EG-kommissionen knutna
Administrativa kommissionen f6r social trygghet f6r migrerande arbetare och de rattigheter och
de skyldigheter sor i rdttsakterna f6reskrivs f6r den revisionskommittd som Ar knuten till denna
administrativa kommission.
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RATSAKTFER SOM DET HANVISAS TILL

1. R-dcts forordning (EEG) 1408/71 om tilldmpningen av systemen for social trygghet nAr
anstillda, egenf6retagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,

uppdaterad genom

383 R 2001: Rldets f6rordning (EEG) 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT nr L 230, 22 8
1983, s. 6)

och senare indrad genom

- 385 R 1660: RAdets f6rordning (EEG) 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6
1985, s. 1)

- 385 R 1661: RAdets forordning (EEG) 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6
1985, s. 7)

- 1 85 1: Anslutningsaktcn fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11 1985, s. 170)

- 386 R 3811: R~dets f6rordning (EEG) 3811/86 av den 11 december 1986 (EGT nr L
355, 16 12 1986, s 5)

- 389 R 1305: R,dets f6rordning (EEG) 1305/89 av den II maj 1989 (EGT nr L 131, 13.5
1989, s. 1)

- 389 R 2332: RWdets fbrordning (EEG) 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224, 2.8
1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rdets fdrordning (EEG) 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331.
16.11 1989. s. 1)

- 391 R 2195: Rdets fdrordning (EEG) 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29 7
1991, s. 2)

Bcstlininiclscrna i f6rordningcn skall. inom ramen fbr delta avtal,ti~lampas med foljande
anpassning:

a) Tredje stycket i artikel I j skall inte g-lla.

b) Forordningens artikel 10.1 stycke I skall inte tillampas pS den schweiziska federala lagen
om tillaggsform~ner till Alders-, efterlevande- och invaliditetsfrs~ikring fbre den 1
januari 1996.

c) I artikel 88 skall orden "artikel 106 i fordraget" ersattas med orden "artikel 41 i EES-
avtalet".

d) Artikel 94.9 skall inte gAlla.
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e) Artikel 96 skall inte gilla

f) Artikel I00 skall inte gilla.

g) F01jande tilligg skall goras i bilaga I avsnitt I:

M. OSTERRIKE

Ej till'impligt.

N. FINLAND

Varje person som ir anstilld eller egenforetagare i den mening som avses i
lagstiftningen om arbetspension skall anses vara anstilld respektive egenforetagare
i den mening som avses i fdrordningens artikel I a ii.

0. ISLAND

Varjc person som ar anstdlld eller egenfbretagare i den mening som avses i be-
staimmclserna om arbetsskadefbrsakring i lagen om social trygghet skall anses vara
anstilld respcktive egenfbretagare i den mening som avses i forordningens artikel
I a ii.

P LIECHTENSTEIN

Ej tillampligt.

Q. NORGE

Varje person som ir anstilid eller egenfbretagare i den mening som avses i lagen
oni social trygghet skall anses vara anstalld eller egenf6retagare i den mening som
avscs i f6rordningens artikel 1 a ii.

R SVERIGE

Varje person som ir anstalld eller egenforetagare i den mening som avses i lagen
om arbetsskadef6rsdkring skall anses vara anstalld eller egenforetagare i den me-
ning som avses i f6rordningens artikel I a ii.

S SCHWEIZ

Ej tillimpligt."
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h) Foijande skall lAggas till i bilaga I avsnitt I]-

"Zv. OSTERRIKE

Ej tillampligt.

N FINLAND

Vid fastst~illande av ritten till vrdfbrmner enligt bestammelserna i avdelning III
kapitel I i forordningen avses med "familjemedlem" make eller barn enligt defini-
tionen i sjukfbrsikringslagen.

0. ISLAND

Vid faststillande av rftten till vrdfijrmner enligt bestammelserna i avdelning III
kapitel I i forordningen avses med "familjemedlem" make eller barn under 25 Ars
5lder.

P LIECHTENSTEIN

Vid faststillande av ratten till v~rdformAner enligt bestimmelserna i avdelning III
kapitel I i fbrordningen avses med "familjemedlem" make eller beroende barn
under 25 ,rs ,1der.

Q. NORGE

Vid faststillande av ratten till vrdformner enligt bestammelserna i avdelning III
kapitel 1 i fbrordningen avses med "familjemedlem" make eller barn under 25 Ars
5lder.

R. SVERIGE

Vid faststillande av ratten till vArdf6rmAner enligt bestAmmelserna i avdelning Ill
kapitel 1 i forordningen avses med "familjemedlem" make eller barn under 18 Ars
Alder.

S. SCHWEIZ

Med "familjemedlem" avses en familjemedlem enligt definitionen i den behbriga
statens lagstiftning. Vid faststillande av rotten till virdf6rmAner enligt artikel 22.1
a och 31 i f6rordningen avses dock med "familjemedlem" make eller beroende
barn under 25 Ars Alder."
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i) F61jande skall lggas till i bilaga 2 avsnitt 1:

"NI OSTERRIKE

Ej tillAmpligt.

N. FINLAND

Ej tillimpligt.

0. ISLAND

Ej tillimpligt.

P. LIECHTENSTEIN

Ej tillimpligt.

Q. NORGE

Ej tillampligt.

R. SVERIGE

Ej tilldimpligt,

S. SCHWEIZ

Ej tillimpligt."

j) Foljande skall laggas till i bilaga 2 avsnitt II:

"M. OSTERRIKE

Den allmanna delen av moderskapsf6rmnen.

N FINLAND

Moderskapspaketet eller moderskapsstbdet enligt lagen om moderskapsst6d.

0. ISLAND

Inget.

P. LIECHTENSTEIN

Inget.
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Q. NORGE

Engingsbelopp som betalas vid barns fodelse enlig lagen om social trygghet

R. SVERIGE

Inget

S. SCHWEIZ

Firm/ner vid barns f6delse enligt gallande kantonal lagstiftning om
familjeformner (Fribourg, Gen~ve, Jura, Luzern, Neuchfitel, Schaffhausen,
Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud)."

k) Foljande skall laggas till i bilaga 3 avsnitt A:

"67. OSTERRIKE - BELGIEN

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 4 april 1977 avseende
personer som 5r bosatta i en tredje stat

b) Punkt Ill i slutprotokollet till den konventionen avseende personer som Ar
bosatta i en tredje stat.

68. OSTERRIKE - DANMARK

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 16 juni 1987 avseende
personer som gr bosatta i en tredje stat.

b) Punkt I i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat.

69. OSTERRIKE - TYSKLAND

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet den 22 december 1966 i dess
lydelse enligt tilliggskonvention nr I den 10 april 1969, tillfiggskonvention
nr 2 den 29 mars 1974 och tilliggskonvention nr 3 den 29 augusti 1980.

b) Punkterna 3 c, 3 d, 17, 20 a och 21 i slutprotokollet till den konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen avseende personer som Ar bosatta i en tredje stat.

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar
bosatta i en tredje stat.
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e) Artikel 4.1 i konventionen avseende tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall
(och arbetssjukdomar) sum intraffar utanf6r F6rbundsrepubliken Tysklands
tcrritorium och perioder som har fullgjorts utanf6r detta territorium, inte ger
anledning till betalning av fbrm.iner eller endast ger anledning till betalning
av formjner p.i vissa villkor n~ir de f6rmnsberattigade Ar bosatta utanfor
Forbundsrepubliken Tysklands territorium, i de fall dA

i) f6rmrnen redan ar beviljad eller kunde beviljas vid delta avtals
ikrafttr5dande,

ii) personen ifr/ga har stadigvarande bosatt sig i Osterrike fore detta avtals
ikrafttradande och beviljande av pensioner frAn pensions- och
olycksfallsf6rsikring skedde inorn ett Ar efter detta avtals ikrafnra-
dande.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillAmpningen av nummer
3 c i denna bestammelse skall det belopp som har beaktats av den behoriga
institutionen inte 6verstiga det belopp som skall betalas med hnsyn till
motsvarande perioder som skall ersattas av denna institution.

g) Artikel 2 i tilliggskonvention nr I den 10 april 1969 till konventionen.

h) Artiklarna 1.5 och 8 i konventiunen om arbetslushetsfbrsikring den 19 juli
1978

i) Punkt 10 i slutprotokollet till den konventionen.

70 OSTERRIKE - SPANIEN

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 6 november 1981 avseende
personer som ir bosatta i en tredje stat.

b) Punkt 11 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat

71 OSTERRIKE - FRANKRIKE

Inga.

72. OSTERRIKE - GREKLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 14 december 1979 i dess
lydelse enligt tilliggskonventionen den 21 maj 1986 avseende personer som
ar bosatta i en tredje stat.

b) Punkt 11 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Sr bosatta
i en tredje stat.

Vol. 1818, 1-31121



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

73 OSTERRIKE - IRLAND

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 30 september 1983 avseende
personer som ar bosatta i en tredje stat.

74. OSTERRIKE - ITALIEN

a) Artiklarna 5.3 och 9.2 i konventionen om social trygghet den 21 januari
1981.

b) Artikel 4 i konventionen avseende personer som Ar bosatta i en tredje stat.

c) Punkt 2 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat.

75. OSTERRIKE - LUXEMBURG

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 21 december 1971 i dess
lydelse enligt tillhiggskonvention nr 1 den 16 maj 1973 och tilllmggskon-
vention nr 2 den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen avseende personer som 5r bosatta i en tredje stat

c) Punkt III i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar
bosatta i en tredje stat.

76. OSTERRIKE - NEDERLANDERNA

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet den 7 mars 1974 i dess lydelse
enligt tilliggskonventionen den 5 november 1980 avseende personer som ar
bosatta i en tredje stat.

b) Punkt H i slutprotokollet till konventionen avseende personer sor ar bosatta
i en tredje stat.

77. OSTERRIKE - PORTUGAL

Inga.

78. OSTERRIKE - STORBRITANNIEN

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet den 22 juli 1980 i dess lydelse
enligt tillfiggskonventionen den 9 december 1985 avseende personer som Ar
bosatta i en tredje stat.

b) Protokoll anglende vlrdf6rminer till konventionen med undantag f6r artikel
2.3 avseende personer som inte kan g6ra ansprAk pA behandling enligt
avdelning Ill kapitel 1 i fbrordningen.
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79. OSTERRIKE - FINLAND

a) Artikel 4 i konvcntionen om social trygghet den 11 december 1985 avseende
personer som 5r bosatta i en tredje stat.

b) Punkt II i slutprotokollet till den konventionen avseende personer som Ar
bosatta i en tredje stat.

80. OSTERRIKE - ISLAND

Ingen konvention.

81. OSTERRIKE - LIECHTENSTEIN

Artikcl 4 i konventionen om social trygghet av den 26 september 1968 i dess
lydelse cnligt tillggskonvention nr I den 16 maj 1977 och tilliggskonvention nr
2 den 22 oktober 1987 avseende betalning av kontantf6rmlner till personer som 5r
bosatta i en tredje stat.

82. OSTERRIKE - NORGE

a) Artikel 5 2 i konventionen om social trygghet den 27 augusti 1985.

b) Artikel 4 i konventionen avseende personer som ar bosatta i en tredje stat.

c) Punkt I1 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat.

83. OSTERRIKE - SVERIGE

a) Artiklarna 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet den 11 november
1975 i dess lydelse enligt tilliggskonventionen den 21 oktober 1982
avseende personer som ar bosatta i en tredje stat.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat.

84. OSTERRIKE - SCHWEIZ

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 15 november 1967 i dess lydelse
cnligt tilliggskonvention nr I den 17 maj 1973, tilliggskonvention nr 2 den 30
november 1977 och tilliggskonvention nr 3 den 14 december 1987 avseende
bectalning av kontantf6rm ,ner till personer som ar bosatta i en tredje stat.

85. FINLAND - BELGIEN

Ingen konvention
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86. FINLAND - DANMARK

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

87 FINLAND - TYSKLAND

a) Artikcl 4 i konventionen om social trygghet den 23 april 1979,

b) Punkt 9 a i slutprotokollet till konventionen.

88. FINLAND - SPANIEN

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 19 december 1985.

89. FINLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

90. FINLAND - GREKLAND

Artiklarna 5.2 och 21 i konventionen om social trygghet den 11 mars 1988.

91 FINLAND - IRLAND

Ingen konention.

92 FINLAND - ITALIEN

Ingen konvention.

93. FINLAND - LUXEMBURG

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 15 september 1988.

94. FINLAND - NEDERLANDERNA

Ingen konvention.

95. FINLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

96. FINLAND - STORBRITANNIEN

Inga.
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97. FINLAND - ISLAND

Artikcl 14 4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

98. FINLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen konvention.

99. FINLAND - NORGE

Artikel 14 4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

100. FINLAND - SVERIGE

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

101 FINLAND - SCHWEIZ

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 28 juni 1985.

102 ISLAND - BELGIEN

Ingen konvention.

103. ISLAND - DANMARK

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

104. ISLAND - TYSKLAND

Ingen konvcntion.

105. ISLAND - SPANIEN

Ingen konvention.

106. ISLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

107. ISLAND - GREKLAND

ingen konvention.
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108. ISLAND - IRLAND

Ingen konvention.

109 ISLAND - ITALIEN

Ingen konvention.

110. ISLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

111. ISLAND - NEDERLANDERNA

Ingen konvention.

112. ISLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

113. ISLAND - STORBRITANNIEN

Inga

114. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen konvention.
115. ISLAND - NORGE

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

116 ISLAND - SVERIGE

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981

117. ISLAND - SCHWEIZ

Ingen konvention.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen konvention.

119. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen konvention.
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120. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4.2 1 konventionen om social trygghet den 7 april 1977 i dess lydelse enligt
tillziggskonvention nr 1 den II augusti 1989 avseende betalning av
kontantformnier till personer som ir bosatta i en tredje stat.

121. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Ingen konvention.

122. LIECHTENSTEIN - FRANKRIKE

Ingen konvention.

123. LIECHTENSTEIN - GREKLAND

Ingen konvention.

124. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Inget konvention.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5 andra nieningen i konventionen om social trygghet den 11 november
1976 avseende betalning av kontantf6rmner till personer som .r bosatta i en tredje
stat.

126 LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

127. LIECHTENSTEIN - NEDERI.ANDERNA

Ingen konvention.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen konvention.

129. LIECHTENSTEIN - STORBRITANNIEN

Ingen konvention.

130. LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingen konvention.
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131 LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen konvention

132. LIECHTENSTEIN - SCHWEIZ

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 8 mars 1989 avseende betalning
av kontantfbrmner till personer som 5r bosatta i en tredje stat

133 NORGE - BELGIEN

Ingen konvention.

134. NORGE - DANMARK

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

135 NORGE - TYSKLAND

Ingen konvention.

136. NORGE - SPANIEN

Ingen konvention.

137. NORGE - FRANKRIKE

Inga.

138 NORGE - GREKLAND

Arhikel 16.5 i konventionen om social trygghet den 12 juni 1980.

139. NORGE - IRLAND

Ingen konvention.

140 NORGE - ITALIEN

Inga

141 NORGE - LUXEMBURG

Ingen konvention.

142. NORGE - NEDERLANDERNA

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 13 april 1989.
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143. NORGE - PORTUGAL

Artikel 6 i konventionen om social trygghet den 5 juni 1980.

144. NORGE - STORBRITANNIEN

Inga.

145. NORGE - SVERIGE

Artikel 14.4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

146 NORGE - SCHWEIZ

Artikel 6.2 i konventionen om social trygghet den 21 februari 1979.

147. SVERIGE - BELGIEN

Ingen konvention.

148 SVERIGE - DANMARK

Artikcl 14 4 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981.

149 SVERIGE - TYSKLAND

a) Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet den 27 februari 1976.

b) Punki 8 a i slutprotokollet till konventionen.

150. SVERIGE - SPANIEN

Artiklarna 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet den 29 juni 1987.

151. SVERIGE - FRANKRIKE

Inga.

152. SVERIGE - GREKLAND

Artiklarna 5.2 och 23 i konventionen om social trygghet den 5 maj 1978 i deras
lydelse enligt tilliggskonventionen den 14 september 1984.

153, SVERIGE - IRLAND

Ingen konvention.
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154. SVERIGE - ITALIEN

Artikel 20 i konventionen om social trygghet den 25 september 1979.

155 SVERIGE - LUXEMBURG

a) Artiklarna 4 och 29.1 i konventionen om social trygghet den 21 februari
1985 avseende personer som ir bosatta i en tredje stat.

b) Artikel 30 i konventionen.

156 SVERIGE - NEDERLANDERNA

Artiklarna 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet den 2 juli 1976 avseende
personer som Ir bosatta i en tredje stat.

157 SVERIGE - PORTUGAL

Artikel 6 i konventionen om social trygghet den 25 oktober 1978

158. SVERIGE - STORBRITANNIEN

Artikel 4 3 i konventionen om social trygghet den 29 juni 1987

159. SVERIGE - SCHWEIZ

Artikel 5 2 i konventionen om social trygghet den 20 oktober 1978.

160 SCHWEIZ - BELGIEN

a) Artikel 3 1 i konventionen om social trygghet den 24 september 1975
avseende betalning av kontantforminer till personer som ar bosatta ten
tredje stat.

b) Punkt 4 i slutprotokollet till konventionen avseende betalning av kontant-
fbrminer till personer som Ar bosatta i en tredje stat.

161. SCHWEIZ - DANMARK

Inga.

162. SCHWEIZ - TYSKLAND

Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet den 25 februari 1964 i dess lydelse
enligt tillaggskonvention nr 1 den 9 september 1975 och tillaggskonvention nr 2
den 2 mars 1989 avseende betalning av kontantf6rminer till personer som 5r
bosatta i en tredje stat.
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163 SCHWEIZ - SPANIEN

Artikel 2 i konvcntioncn om social trygghet den 13 oktober 1969 i dess lydelse
cnligt illiggskonventionen den 11 juni 1982 avseende betalning av kontantf6r-

,inncr till personer som ir bosatta i en tredje stat.

164. SCHWEIZ - FRANKRIKE

Inga.

165. SCHWEIZ - GREKLAND

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den I juni 1973 avseende betalning av
kontantforminer till personer som 5r bosatta i en tredje stat.

166. SCHWEIZ - IRLAND

lngen konvention.

167 SCHWEIZ - ITALIEN

a) Artikel 3 andra meningen i konventionen om social trygghet den 14
december 1962 i dess lydelse enligt tilldggskonventionen den 18 december
1963, tillggsbverenskommelse nr 1 den 4 juli 1969, tilliggsprotokollet den
25 februari 1974 och till~iggsbverenskommelse nr 2 den 2 april 1980
avsecnde betalning av kontantfbrmtiner till personer som dr bosatta i en
tredje stat.

b) Artikel 9.1 i n~imnda konvention.

168 SCHWEIZ - LUXEMBURG

Artikel 4 2 i konventionen om social trygghet den 3 juni 1967 i dess lydelse enligt
tillaggskonventionen den 26 mars 1976.

169 SCHWEIZ - NEDERLANDERNA

Artikel 4 andra meningen i konventionen om social trygghet den 27 maj 1970.

170. SCHWEIZ - PORTUGAL

Artikel 3 andra meningen i konventionen om social trygghet den 11 september
1975 avseende betalning av kontantfOrmner till personer som ar bosatta i en tredje
stat.

171. SCHWEIZ - STORBRITANNIEN

Artikel 3.1 och 32 i konventionen om social trygghet den 21 februari 1968
avsecnde betalning av kontantfbrmfiner till personer som dir bosatta i en tredje
,tat "
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l) Foljande skall liggas till i bilaga 3 avsnitt B:

"67. OSTERRIKE - BELGIEN

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 4 april 1977 avseende
personer som ar bosatta i en tredje stat

b) Punkt 3 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat.

68 OSTERRIKE - DANMARK

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 16 juni 1987 avseende
personer som ar bosatta i en tredje stat

b) Punkt I i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat

69. OSTERRIKE - TYSKLAND

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet den 22 december 1966 i dess
lydelse enligt tilliggskonvention nr 1 den 10 april 1969, till Aggskonvention
nr 2 den 29 mars 1974 och tilliggskonvention nr 3 den 29 augusti 1980.

b) Punkt 20 a i slutprotokollet till konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen avseende personer som Sr bosatta i en tredje stat

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen

e) Artikel 4.1 i konventionen avseende tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall
(och arbetssjukdomar) som intraffar utanfor Tysklands territorium och
perioder som lar fullgjorts utanf6r detta territorium, inte get anledning till
betalning av form.ner eller endast get anledning till betalning av f6rmner
pS vissa villkor, nir de f6rmAnsberattigade ar bosatta utanfor Forbundsre-
publiken Tysklands territorium, i de fall dS

i) f6rm/nen redan Ar bevilijad eller kunde beviljas vid denna over-
enskommelses ikrafttradande,

ii) personen ifrAga har stadigvarande bosatt sig i Osterrike fore denna
6verenskommelses ikrafttradande och pension frAn pensions- och
olycksfallsfbrsaikring beviljades inom ett Ar efter denna overens-
kommelses ikrafttrAdande.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillAmpning av nummer
3 c i denna bestammelse skall det belopp som har beaktats av den behoriga
institutionen inte 6verstiga det belopp som skall betalas med h5nsyn till
motsvarande perioder som skall ersattas av denna institution.
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70 OSTERRIKE - SPANIEN

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 6 november 1981 avseende
pcrsoner som ar bosatta i en tredje stat.

b) Punkt I1 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat.

71. OSTERRIKE - FRANKRIKE

Inga.

72. OSTERRIKE - GREKLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 14 december 1979 i dess
lydclse enligt tillAggskonventionen den 21 maj 1986 avseende personer som
ar bosatta i en tredje stat

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen avseende personer som dr bosatta
i en tredje stat.

73 OSTERRIKE - IRLAND

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 30 september 1988 avseende
pcrsoner som ir bosatta i en tredje stat.

74 OSTERRIKE - ITALIEN

a) Artiklarna 5.3 och 9 2 i konventionen om social trygghet den 21 januari
1981.

b) Artikel 4 i konventionen avseende personer som ,r bosatta i en tredje stat.

c) Punkt 2 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som dr bosatta
i en tredje stat

75. OSTERRIKE - LUXEMBURG

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 21 december 1971 i dess
lydelse enligt tilllaggskonvention nr 1 den 16 maj 1973 och tillldggskon-
vention nr 2 den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen avseende personer som Ar bosatta i en tredje stat.

c) Punkt IlI i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar
bosatta i en tredje stat.
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76. OSTERRIKE - NEDERLANDERNA

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet den 7 mars 1974 i dess lydelse
enligt tilldggskonventionen den 5 november 1980 avseende personer som ar
bos~atta i en tredje stat.

b) Punka 11 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat.

77. OSTERRIKE - PORTUGAL

Inga.

78. OSTERRIKE - STORBRITANNIEN

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet den 22 juli 1980 i dess lydelse
enligt tilliggskonventionen den 9 december 1985 avseende personer som fr
bosatta i en tredje stat.

b) Protokoll angende %-SrdfOrm/ner till namnda konvention med undantag for
artikel 2.3 avseende personer som inte kan g6ra anspr/k p5 behandling
enligt avdelning III kapitel 1 i fbrordningen

79. OSTERRIKE - FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 11 december 1985 avseendc
personer som fir bosatta i en tredje stat.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen avseende personer som ar bosatta
i en tredje stat.

80. OSTERRIKE - ISLAND

Ingen konvention.

81 OSTERRIKE - LIECHTENSTEIN

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 26 september 1968 i dess lydelse
enligt tilliggskonvention nr 1 den 16 maj 1977 och till ggskonvention nr 2 den 22
oktober 1987 avseende betalning av kontantf6rm/ner till personer som Ar bosatta
i en tredje stat.
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82. OSTERRIKE - NORGE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 27 augusti 1985.

b) Artikel 4 i konventionen avseende personer som ir bosatta i en tredje stat.

c) Punkt 11 i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat.

83. OSTERRIKE - SVERIGE

a) Artiklarna 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet den 11 november
1975 i dess lydelse enligt tilldiggskonventionen den 21 oktober 1982
avseende personer som ar bosatta i en tredje stat

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen avseende personer som Ar bosatta
i en tredje stat.

84 OSTERRIKE - SCHWEIZ

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 15 november 1967 i dess lydelse
enligt tilliggskonvention nr 1 den 17 maj 1973. tillaggskonvention nr 2 den 30
november 1977 och tilliggskonvention nr 3 den 14 december 1987 avseende
betalning av kontantf6rmfjner till personer som ri bosatta i en tredje stat.

85 FINLAND - BELGIEN

lngcn konvention.

86. FINLAND - DANMARK

Inga.

87. FINLAND - TYSKLAND

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 23 april 1979.

88. FINLAND - SPANIEN

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 19 december 1985.

89. FINLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

90. FINLAND - GREKLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 11 mars 1988.
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91 FINLAND - IRLAND

Ingen konvention.

92. FINLAND - ITALIEN

Ingen konvcntion.

93. FINLAND - LUXEMBURG

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghel den 15 september 1988.

94. FINLAND - NEDERLANDERNA

Ingen konvention.

95. FINLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

96. FINLAND - STORBRITANNIEN

Inga.

97 FINLAND - ISLAND

Inga

98 FINLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen konvention

99. FINLAND - NORGE

Inga

100 FINLAND - SVERIGE

Inga.

101. FINLAND - SCHWEIZ

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 28 juni 1985.

102. ISLAND - BELGIEN

Ingen konvention.
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103 ISLAND - DANMARK

Inga.

104 ISLAND - TYSKLAND

Ingen konvention.

105. ISLAND - SPANIEN

Ingen konvention.

106. ISLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

107. ISLAND - GREKLAND

Ingcn konvention.

108 ISLAND - IRLAND

Ingcn konvention.

109 ISLAND - ITALIEN

Ingcn konvention.

110 ISLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

III ISLAND - NEDERLANDERNA

Ingen konvention.

112. ISLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

113 ISLAND - STORBRITANNIEN

Inga

114. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen konvention.
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115. ISLAND - NORGE

lnga

116 ISLAND - SVERIGE

Inga.

117. ISLAND - SCHWEIZ

Ingen konvention.

118 LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen konvention.

119. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen konvention.

120 LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet den 7 april 1977 i dess lydelse enligt
tilldggskonvention nr 1 den 11 augusti 1989 avseende betalning av
kontantf6rmncr till personer som 5r bosatta i en tredje stat

121. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Ingen konvention.

122 LIECHTENSTEIN - FRANKRIKE

Ingen konvention.

123. LIECHTENSTEIN - GREKLAND

Ingen konvention

124. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Ingen konvention.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5 andra meningen i konventionen om social trygghet den 11 november
1976 avseende betalning av kontantf6rm/ner till personer som ar bosatta i en tredje
stat.
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126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

127. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDERNA

Ingcn konvcntion.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen konvention.

129. LIECHTENSTEIN - STORBRITANNIEN

Ingen konvention.

130 LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingcn konvention.

131. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen konvention.

132. LIECHTENSTEIN - SCHWEIZ

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 8 mars 1989 avseende betalning
a% kontantftirm.ner till personer som 5r bosatta i en tredje stat.

133 NORGE - BELGIEN

Ingen konvention.

134. NORGE - DANMARK

Inga.

135. NORGE - TYSKLAND

Ingen konvention.

136. NORGE - SPANIEN

Ingen konvention.

137 NORGE - FRANKRIKE

Inga.
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138. NORGE - GREKLAND

Inga.

139. NORGE - IRLAND

Ingen konvention.

140. NORGE - ITALIEN

Inga.

141. NORGE - LUXEMBURG

Ingen konvention.

142. NORGE - NEDERLANDERNA

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 13 april 1989.

143. NORGE - PORTUGAL

Inga

144 NORGE - STORBRITANNIEN

Inget.

145. NORGE - SVERIGE

Inga.

146 NORGE - SCHWEIZ

Artikcl 6.2 i konventionen om social trygghet den 21 februari 1979

147. SVERIGE - BELGIEN

Ingen konvention.

148 SVERIGE - DANMARK

Inga.

149. SVERIGE - TYSKLAND

Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet den 27 februari 1976.
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150. SVERIGE - SPANIEN

Artiklarna 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet den 29 juni 1987.

151. SVERIGE - FRANKRIKE

Inga

152. SVERIGE - GREKLAND

Artikel 5 2 i konventionen om social trygghet den 5 maj 1978 i dess lydelse enligt
tilliggskonventionen den 14 september 1984

153. SVERIGE - IRLAND

Ingen konvention.

154. SVERIGE - ITALIEN

Artikel 20 i konventionen om social trygghet den 25 september 1979

155 SVERIGE - LUXEMBURG

Artklarna 4 och 29 1 i konventionen om social trygghet den 21 februari 1985
avscendc personer som ir bosatta i en tredje stat.

156 SVERIGE - NEDERLANDERNA

Arttklarna 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet den 2 juli 1976 avseende
personer som dr bosatta i en tredje stat.

157 SVERIGE - PORTUGAL

Artikel 6 i konventionen om social trygghet den 25 oktober 1978.

158. SVERIGE - STORBRITANNIEN

Artikel 4.3 i konventionen om social trygghet den 29 jum 1987.

159. SVERIGE - SCHWEIZ

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet den 20 oktober 1978.
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160. SCHWEIZ - BELGIEN

a) Artikel 3.1 i konventionen om social trygghet den 24 september 1975
avseende betalning av kontanifbrmfncr till personer som Ar bosatta i en
tredje stat

b) Punkt 4 i slutprotokollet till nimnda konvention avseende betalning av
kontantf6rminer till personer som ar bosatta i en tredje stat.

161. SCHWEIZ - DANMARK

Inga.

162. SCHWEIZ - TYSKLAND

Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet den 25 februari 1964 i dess lydelse
enligt tilliggskonventionen nr 1 den 9 september 1975 och tillaggskonvention nr
2 den 2 mars 1989 avseende betalning av kontantfbrm.ner till personer som ar
bosatta i en tredje stat.

163. SCHWEIZ - SPANIEN

Artikel 2 i konventionen om social trygghet den 13 oktober 1969 i dess lydelse
enligt tilliggskonventionen den 11 juni 1982 avseende betalning av kontantfor-
mfrner till personer som Ar bosatta i en tredje stat.

164 SCHWEIZ - FRANKRIKE

Inga.

165. SCHWEIZ - GREKLAND

Artikel 4 i konventionen om social trygghet den 1 juni 1973 avseende betalning av
kontantforminer till personer som ar bosatta i en tredje stat.

166. SCHWEIZ - IRLAND

Ingen konvention.

167. SCHWEIZ - ITALIEN

a) Artikel 3 andra meningen i konventionen om social trygghet den 14
december 1962 i dess lydelse enligt tilla5ggskonventionen den 18 december
1963, tillaggsbverenskommelse nr 1 den 4 juli 1969, tillaggsprotokollet den
25 februari 1974 och tillggs6verenskommelse nr 2 den 2 april 1980
avseende betalning av kontantf6rm/ner till personer som ir bosatta i en
tredje stat.

b) Artikel 9 1 i konventionen.
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168. SCHWEIZ - LUXEMBURG

Artikcl 4.2 i konventionen om social trygghct den 3 juni 1967 i dess lydelse enligt
tillaggskonvcntioncn den 26 mars 1976.

169. SCHWEIZ - NEDERLANDERNA

Artikel 4 andra meningen i konventionen om social trygghel den 27 maj 1970.

170. SCHWEIZ - PORTUGAL

Artikel 3 andra meningen i konventionen om social trygghet den 11 september
1975 avseende betalning av kontantformrner till personer sor ir bosatta i en tredje
stat.

171. SCHWEIZ - STORBRITANNIEN

Artikel 3 1 och 3.2 i konventionen om social trygghet den 21 februari 1968
avsccndc betalning av kontantfijrmner till personer som 5r bosatta i en tredje
stat."

m) Fljande skall liggas till i bilaga 4:

M. OSTERRIKE

Ingen.

N. FINLAND

Ingen

0. ISLAND

Ingcn.

P. LIECHTENSTEIN

Igen.

Q. NORGE

Ingen.

R. SVERIGE

lngn.

S. SCHWEIZ

Ingen."
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n) FoIjande skall liggas till i bilaga 6

"M. OSTERRIKE

1. Vid tillampningen av kapitel I i f6rordningens avdelning Ill skall en person
som uppb~ir offentlig tj~instepension anses vara pensiondr.

2. Vid tillimpningen av f6rordningens artikel 46.2 skall bortses frAn tilligg till
avgiftcrna f6r tillliggsf6rsilkring och tillaggsf6rmin fdr gruvarbetare enligt
osterrikisk lagstiftning. I dessa fall skall det belopp som har beraknats enligt
forordningens artikel 46.2 6kas genom tilligg till avgiftema for
tilldiggsf6rs5kring och tilllggsf6rmn till gruvarbetare

3. Vid till~impningen av f6rordningens arhikel 46.2 skall fbr 6sterrikisk
lagstiftning den dag som gdiller f6r pension (Stichtag) anses som den dag dA
fbrsakringsfallet intraffar.

4. Tillampningen av f6rordningens bestammelser skall inte inneba.ra nAgon
rcduktion i ratten till f6rmAner enligt 6sterrikisk lagstiftning med avseende
pA personer vilkas socialf6rsakringssituation har pverkats av politiska eller
religiosa skal eller pA grund av deras h5rkomst.

N. FINLAND

1. For at faststilla om perioden mellan f6rsakringsfallets intriffande och
pensionsAldern (antagandeperiod) skall beaktas vid berdkning av den finska
arbetspensionen skall fbrsfkrings- eller bos~ttningsperioder enligt en annan
stats lagstiftning, fbr vilken denna f6rordning gAller, beaktas s vitt avser
villkoret om bosattning i Finland.

2. Om anstillning eller verksamhet som egenforetagare i Finland har upphort
och f6rsakringsfallet intrAffar under anst~llning eller verksamhet som
egenforetagare i en annan stat, f6r vilken denna f6rordning gAller. och om
pensionen enligt den finska lagstiftningen om f6rsdkringsarbetspension inte
lingre omfattar perioden mellan forsakringsfallet och pensionsAldern
(antagandctid) skall f6rsakringsperioder enligt lagstiftningen i en annan stat
for vilken denna forordning galler beaktas vad avser villkoren for antagan-
detid som om de yore fbrsakringsperioder i Finland.

3. Om enligt finlandsk lagstiftning tillagg skall betalas av en institution i
Finland pA grund av f6rsening i handliggningen av en ans6kan om f6rmn.
skall en ans6kan som bar lamnats till en institution i en annan stat, f6r
vilken denna f6rordning giller, vid tillampningen av bestimmelserna i den
finska lagstiftningen avseende sAdant tillAgg anses ha limnats den dag d,
ansokan tillsammans med alla n6dvandiga bilagor nAr den beh6riga institu-
tionen i Finland.
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0 ISLAND

Om anstlillning eller verksamhet som egcnf6retagare i Island har upph6rt och
f.rsikringsfallet intraffar under anstallning eller verksamhet som egenf6retagare i
en annan star, fir vilken denna forordning gdiller, och om invalidpension enligt
bde socialforsikrings- och tilliggspensionssystemen (pensionskassor) i Island inte
langre omfattar perioden mellan forsikringsfallet och pensionssldern (antagande-
perioder) skall forsakringsperioder enligt lagstiftningen i en annan stat, f6r vilken
denna f6rordning gller, beaktas vad avser villkoren for kravet p3 antagandeperio-
der som am de yore forsikringsperioder i Island.

P LIECHTENSTEIN

Varje anstilld eller egenforetagare som inte langre omfattas av den liechtensteinska
lagstiftningen om invaliditetsforsakring skall vid tilldmpningen av avdelning III
kapitel 3 i fbrordningen anses vara f6rskrad enligt denna f6rskring vid beviljande
av normal invalidpension om

a) han den dag d, fbrskringsfallet intriffar enligt bestammelserna i den
liechtcnstcinska lagstiftningen om invalidfirsikring

i) underg5r rehabiliterings/tgirder som urges enligt invaliditetsfbr-
sakringen i Liechtenstein.

ii) ar forsakrad enligt lagstiftningen om alders-, efterlevande- eller
invaliditetsf~rsalkring i en annan stat, for vilken denna f6rordning
giller,

iii) kan g6ra ansprfk pS pension enligt invaliditets- eller Aldersfbrszkring
i en annan stat f6r vilken denna f6rordning galler eller om han uppbar
en sfdan pension,

iv) jir ofbrmbgen till arbete enligt lagstiftningen i en annan stat for vilken
denna forordntng galer och kan g6ra ansprtk pA fbrmAner frAn
sjukforsikrings- eller olycksfallsfbrsakring i den staten eller om han
uppbir en sfdan f6rmAn, eller

v) kan g6ra ansprk p5 kontantf6rm/ner pS grund av arbetsloshet frn
arbetsl6shetsfbrsikringen i en annan stat, f6r vilken denna forordning
galler, eller om han uppbar en s/dan formAn,

b) eller om han arbetade i Liechtenstein som grinsarbetare och inom tre Ar
omedelbart fore fbrsdkringsfallets intriiffande enligt den liechtensteinska
lagstiftningen, betalat avgifter enligt denna lagstiftning f6r minst 12
m~nader, eller

c) om han mste sluta sin anstdillning eller verksamhet som egenforetagare i
Liechtenstein pS grund av olycksfall eller dA han s5 lange han stannar i
Liechtenstein skall vara skyldig att betala avgifter p5 samma grunder som en
person utan forvArvsarbete.
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Q NORGE

Overgngsbestammelserna i den norska lagstiftningen som medfor en
reduktion av den forsakringsperiod som krivs for full tilliggspension for
personer fodda fore 1937 skall tillampas pA personer som ar omfattade av
forordningen under f6rutsattning att de har varit bosatta i Norge eller har
varit sysselsatta i forvirvsarbete som anstillda eller egenf6retagare i Norge,
for s~dant antal Ar som kravs efter fyllda 16 Ar och fore den 1 januari 1967.
Delta krav skall vara ett Ar for varje Ar personens fodelseAr infaller fore
1937.

2 En person som ar forsakrad enligt lagen om social trygghet och som vArdar
forsakrade vArdbehovande aldre, arbetsoformbgna eller sjuka personer skall
enligt foreskrivna villkor tillgodoraknas pensionspoaing for sAdana perioder.
PA samma satt skall en person som vArdar smA barn tillgodoraknas
pensionspoang under vistelse i en annan stat an Norge, for vilken
frordningen galler, under foruts~ntning att personen ifrAga ar foraldraledig
enligt norsk arbetslagstiftning.

R. SVERIGE

Vid tillampningen av artikel 18 1 skall for faststallande av en persons ratt
till foraldrapenning firsikringsperioder som har fullgjorts i en annan stat an
Sverige, for vilken denna forordning giller, anses baserade pA samma
genomsnittsinkomster som de svenska forsakringsperioder med vilka de
sarnnanraknas

2 Forordningens bestammelser om sammanliggning av fbrs kringsperioder
skall inte tillampas pA 6vergAngsbestimmelserna i den svenska lagstiftningen
om rtt till f6rmAnligare berakning av folkpension for personer som an
bosata i Sverige under en faststilld period fore pensionsansokan

3 Vid faststallandet av ratten till fortids- eller efterlevandepension som delvis
baseras pA framtida antagna fojrsakringsperioder" skall en person anses
uppfylla forsakrings- och inkomstvillkoren i den svenska lagstiftningen om
han som anstalld eller egenforetagare omfattas av ett forsakringssystem eller
ett system som grundas pA bosfttning i en annan stat, for vilken denna f6r-
ordning gSller.

4. Ar med vrd av smA barn skall enligt foreskrivna villkor i den svenska
lagstiftningen anses som fOrsakringsperioder for tillaggspension aven om
barnet och personen ifrAga 5r bosatta i en annan stat, for vilken denna
forordning gailler, under forutsttning at den person som vArdar barnet ar
foraldraledig enligt bestammelserna i lagen om ledighet for vArd av barn.
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S SCHWEIZ

Om enligt bcstamnielscma i forordningcn en person har ratt att ans6ka om
medlcmskap i en schweizisk erklind sjukkassa har hans familjemedlemmar
sor ar bosatta inom cn annan stats territorium, f6r vilken denna f6rordning
giller, ocksS r~tt att ans6ka om medlemskap i samma sjukkassa.

2. Vid tillampningen av f6rordningens artiklar 9.2 och 18.1 skall fbr-
s.akringsperioder som har fullgiorts enligt lagstiftningen i en annan stat, for
vilken denna f6rordning galler, beaktas som om personen ifrga yore en
"Ztiger - passant - passante" (6verflyttande) enligt den schweiziska iagstift-
ningen. Forsakring eller ratt i egenskap av familjemedlem likstdlls med
personlig fdrsakring.

3. Varje anstilld eller egenf6retagare som inte lingre omfattas av schweizisk
lagstiftning om invaliditetsf6rs~ikring skall vid tillAmpning av kapitel 3 i
f6rordningens avdelning III anses vara fbrskrad enligt denna f6rsakring vid
beviljande av normal invalidpension om

a) han den dag dS f6rsikringsfallet intriffar enligt best~immelserna i den
schweiziska lagstiftningen om invalidf6rskring

i) underg~r rehabiliterings/tg~irder som utges enligt invaliditetsfor-
sakringen i Schweiz,

ii) ar f6rsakrad enligt lagstiftningen om Alders-, efterlevande- eller
invaliditetsf6rsikring i en annan stat fbr vilken denna forordning galler,

iii) kan gbra ansprAk p, pension enligt invaliditets- eller 5ldersf6rsdkring
i en annan stat f6r vilken denna f6rordning galler eller om han uppbAr
en s5dan pension,

iv) ar ofbrmbgen till arbete enligt lagstiftningen i en annan stat, f6r vilken
denna f6rordning giller. och kan g6ra ansprAk pS f6rminer frAn
sjukforsdkrings- eller olycksfallsfbrsakring i den staten eller om han
uppbr en sadan f6rmn, eller

v) kan g6ra ansprAk pA kontantf6rmgner pd grund av arbetslbshet fr'n
arbetslbshetsforsakringen i en annan stat, fbr vilken denna f6rordning
g~iller, eller om han uppbar en s~dan f6rmn,

b) eller om han har arbetade i Schweiz som gr-nsarbetare och inom tre Ar
omedelbart f6re f6rsikringsfallets intraffande enligt den schweiziska
lagstiftningen, betalat avgifter enligt denna lagstiftning for minst 12
mAnader. eller

Vol 1818, 1-31121



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

c) om han mriste sluta sin anstillning eller sjalvstAndiga f6rvrvsmzissiga
verksamhet i Schweiz pA grund av olycksfall eller sjukdom d, han skall, sA
Iange han stannar i Schweiz, vara skyldig alt betala avgifter pA samma
grunder sone en person utan f6rvirvsarbete."

o) F61jande skall laggas till i bilaga 7:

"10. Om en person 5r egenforetagare i Osterrike och anstalld som arbetstagare i en
annan stat fdr vilken denna f6rordning gAller.

11. Om en person som fir bosatt i Finland 5r egenf6retagare i Finland och anstilld som
arbetstagare i en annan stat for vilken denna f6rordning gAller.

12. Om en person som fir bosatt i Island ir egenf6retagare i Island och anstilld som
arbetstagare i en annan stat f6r vilken denna f6rordning gAller.

13. Om en person 5r egenforetagare i Uechtenstein och anstAlld som arbetstagare i en
annan stat f6r vilken denna fbrordning galler

14 Om en person som dir bosatt i Norge ir egenforetagare i Norge och anstAilld som
arbetstagare i en annan stat f6r vilken denna f6rordning giller.

15. Om en person som 5r bosatt i Sverige 5r egenforetagare i Sverige och anstAilld som
arbetstagare i en annan stat f6r vilken denna forardning gAller.

16. Orn en person ai egenforetagare i Schweiz och anstalld som arbetstagare i en
annan stat fbr vilken denna fbrordning gfller "

2. Rldets fbrordning (EEG) 574/72 av den 21 mars 1972 om tillmpning av forordning (EEG)
1408/71 om tillimpningen av systemen fbr social trygghet nar anstllda. egenfbretagare eller
deras familjcmedlcmmar flyttar inom gemenskapen

uppdaterad genom

- 383 R 2001: Rdets forordning (EEG) 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT Nr L 230.
22.8 1983, s. 6)

och senare andrad genom

- 385 R 1660: R~dets forordning (EEG) 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160.
20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rldets f6rordning (EEG) 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160.
20.6.1985, s. 7)
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- 1 85 1: Anslutnigsakten fOr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 188)

- 386 R 513: Komnisionens forordning (EEG) 513/86 av den 26 februari 1986 (EGT nr
L 51, 28.2.1986, s. 44)

- 386 R 3811: Rdets forordning (EEG) 3811/86 av den II december 1986 (EGT nr L
355, 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: R~dets f6rordning (EEG) 1305/89 av den 11 maj 1989 (EGT nr L 131,
13.5 1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rfdets f6rordning (EEG) 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224,
2.8 1989. s. 1)

- 389 R 3427: Rfdets forordning (EEG) 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331,
16.11 1989, s. 1)

- 391 R 2195: Ridets forordning (EEG) 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29.7
1991, s. 2)

Best immvlserna i dircktivet skall. inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande
anpassning:

a) Foijande skall l5ggas till i bilaga 1:

"N. OSTERRIKE

1. Bundesminister ftir Arbeit und Soziales (Forbundsministem for arbete och
sociala frfgor), Wien.

2. Bundesminister fir Umwelt, Jugend und Familie (F6rbundsministern f6r
miljo-, ungdoms- och famiIjefr;gor), Wien.

N. FINLAND

Sosiaali- ja terveysministerid (Social- och hdilsovrdsministeriet), Helsingfors.

0. ISLAND

1. Heilbrigdis- og tryggingamllardidherra (Halso- och socialfor-
sakringsministern), Reykjavik.

2. Fdlagsm'ilaradherra (Socialministem), Reykjavik.

3. Fjfirmilardidherra (Finansministern), Reykjavik.
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P LIECHTENSTEIN

Die Regicrung des Furstentums Liechtenstein (regeringen i furstendomet Liech-
tenstein). Vaduz

Q. NORGE

1. Sosialdepartementet (Socialdepartementet), Oslo.

2. Arbeids- og administrasjonsdeparementet (Arbets- och admini-
strationsdepartementet), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (Barn- och familjedepartementet), Oslo.

R. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet). Stockholm.

S. SCHWEIZ

1. Bundesamt fiir Sozialversicherung, Bern - Office fiddral des assurances
socialcs, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Berna (For-
bundsvcrket f6r socialf6rsakring. Bern).

2. Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern -Office fediral de
l'industrie, des arts et mtiers et du travail, Berne- Ufficio federale
dellindustria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundsverket for
industri och arbete, Bern)."

b) Fbljande skall l5ggas till i bilaga 2:

"M. OSTERRIKE

De osterrikiska institutionernas beh6righet bestims av regler i osterrikisk lagstift-
ning, on inte annat anges nedan:

1. Sjukforsdkring

a) Om personen ifr/ga Ar bosatt inom en annan stats territorium, f6r vilken
denna forordning gAller, och en Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) ar
beh6rig for en f6rsdkring och enligi 6sterrikisk lagstiftning den lokala
behorigheten inte kan avg6ras skall den lokala behbrigheten faststAllas enligt
foljande:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som Ar behorig for den
senaste anstillningen i Osterrike, eller

- den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som ar beh6rig for den
senaste bosAttningen i Osterrike, eller

Vol. 1818, 1-31121



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

- omn de aldrig har forelegat en anstalining f6r vilken en distrikts-
sjukkassa var beh6rig eller ingen bos5ttning i Osterrike f6relegat
Wiener Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassan i Wien).

b) Nir avsnitten 4 och 5 i del III kapitel I i f6rordningen tilldmpas i f6rening
mcd artikel 95 i tilldmpningsf6rordningen med avseende pA Aterbetalning av
kostnader f6r f6rmAner till personer som har rdtt till pension enligt ASVG
(lagen om allman socialf6rsakring):

Haupiverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager (De 6sterrikiska
socialfbrsikringsorganens huvudorganisation), Wien, varvid Aterbetalning av
kostnaderna skall g6ras frAn de avgifter for pensionarernas sjukforsikring
som uppburits av huvudorganisationen.

2. Pensionsf6rsakring

Vid bestimmande av den institution som ar ansvarig f6r betalning av en
f6rmAn skall endast f6rsakringsperioder enligt 6sterrikisk lagstiftning
beaktas.

3. Arbetsl6shetsf6rsikring

a) FOr anmalan av arbetsl6shet:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som ar behorigt pS den berorda personens
bosittnings- eller vistelseort.

b) For utfardande av blanketterna E 301, E 302 och E 303:

Del Arbcitsamt (arbetskontor) som ar behorigt p, den ber6rda personens
arbetsort.

4. Familjef6rmAner

a) Familjcformner med undantag for Karenzurlaubsgeld (sarskild moderskaps-
furmiAn):

Finanzamt (Finanskontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (sarskild moderskapsformAn):

Del Arbeitsamt (arbetskontor) som ar beh6rigt pA den ber6rda personens
bosMtnings- eller vistelseort.
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N. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantfbrminer:

- Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyrger, eller

- Sjukkassoma.

b) Vlirdfirmner:

i) Aterbetalningar enligt sjukforsakringen-

- Kansanelkelaitos - Folkpensionsanstalten med dess IokalbyrAer,
eller

- Sjukkassoma.

ii) AIlnian halso- och sjukhusv, rd:

De lokala inr~ttningar som l5mnar v/lrd enligi systemet.

2. Alderdom, invaliditet, dodsfall (pensioner)

a) Folkpension:

Kansanclikelaitos - Folkpensionsanstalten.

b) Arbetspension:

Den arbetspensionsinrattning som utger och utbetalar pensionen.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto - Olycksfallsf6rsikringsanstalternas
forbund vid Iikarvfird och i andra fall den institution som urger och utbetalar
fOrminerna.

4. Dbdsfallsersattningar

- Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten, eller

- den institution som utger och utbetalar f6rmAner vid olycksfalls-
fdrsakring.
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5. Arbetskshet

a) Grundsystem:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyrter.

b) Tilhiggssystem'

Bch6rig arbetsloshetskassa.

6. Familjeformner

a) Barnbidrag:

Socialnimnden i den kommun dir f6rm/nstagaren 5r bosatt.

b) V/rdbidrag f6r barn:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyr/er.

0. ISLAND

I Alla fall utom arbetsloshets- och familjef6rm/ner

Tryggingastofnun rikisins (Riksfbrsakringsverket), Reykjavik.

2. Arbetsloshetsf6rmner

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj6dur (Riksfor-
skringsverket, Arbetsl6shetsfbrsdkringskassan) Reykjavik.

3 Familjefbrminer

a) Familjeforminer med undantag for barnbidrag och tillAgg till bambidrag:

Tryggingastofnun rikisins (Riksforsikringsverket), Reykjavik

b) Barnbidrag och tillagg till barnbidrag:

Rikisskattstj6ri (Riksskattedirektoratet), Reykjavik.
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P LIECHTENSTEIN

I Sjukdom och moderskap

- Den erkinda sjukf6rsikringskassa hos vilken personen Ar f6rsakrad
eller

- Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

2 Invaliditet

a) Invaliditetsforsakring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins invalidi-
tctsf6rsakring).

b) Fbrsakringssystem fbr fbrvrvsarbetande

Den pensionskassa till vilken den sista arbetsgivaren 5r ansluten.

3. Alderdom och dbdsfall (pensioner)

a) Alders- och efterlevandeforskring

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins
Alders- och efterlevandeforsAkring).

b) Forsikringssystem for fbrvtirvsarbelande:

Den pensionskassa till vilken den sista arbeisgivaren ar ansluten

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdoniar

- Den olycksfallsforsakringskassa hos vilken personen ar forsakrad eller

- Amt filr Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

5. Arbctsloshet

Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomikontoret).

6. Familjefbrmner

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins fami-
ljcutjamningskassa).
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0. NORGE

1. Arbctslshetsfbrrniner

Arbeidsdircktoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor
p5 bostedet eller oppholdsstedet (Arbetsdirektoratet, Oslo, lAnsarbetskontoren
och de lokala arbetskontoren p5 bosftnings- eller vistelseorten).

2. Alla andra f6rmhner enligt den norska lagen om social trygghet

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor pA
bostedet eller oppholdsstedet (Riksf6rsdkringsverket, Oslo, Ifnsf6rsak-
ringskontoren och de lokala f6rsakringskontoren pi bosAttnings- eller
vistelseorten).

3. Familjebidrag

Rikstrygdeverket. Oslo. og de lokale trygdekontor ph bostedet eller
oppholdsstedet (Riksf6rs5kringsverket. Oslo, och de lokala f6rsAkringskon-
torch p, bosaitnings- eller vistelseorten.

4. Pensionsf6rskring f6r sjoman

Pensjonstrygdcn for sj6menn (PensionsforsAkringen f6r sj6main), Oslo.

R. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetsl6shet

a) Som allmin regel:

Den forsfkringskassa hos vilken personen ar f6rsikrad.

b) For sjLmin som inte dr bosatta i Sverige:

Gotcborgs allmidnna f6rsakringskassa, Sj6fartskontoret.

c) For tilldmpningen av tillimpningsf6rordningens artiklar 35 till 59 ph
pcrsoner som inte ar bosatta i Sverige:

Stockholms lins allmanna f6rskringskassa, utlandsavdelningen.
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d) For tillampningen av tillAmpningsforordningens artiklar 60 till 77 pA
pcrsoner, med undantag f6r sj6mfn, som inte 5r bosatta i Sverige:

- Forsakringskassan p, den ort dfr olycksfallet i arbete intraffade eller
dar arbetssjukdomen visade sig eller

- Stockholms lfns allmanna forsikringskassa, utlandsavdelningen.

2. ArbetsloshetsformAner

Arbetsmarknadsstyrelsen.

S. SCHWEIZ

1. Sjukdom och moderskap

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa malati
riconosciuta - (Den erkfnda sjukkassa hos vilken personen r fbrs krad)

2 Invalidilet

a) Invaliditetsfbrsakring:

i) Personer bosatta i Schweiz:

lnvalidenversicherungskommission - Commission de ]'assurance
invaliditd - Commissione dell'assicurazione invalidita -
(hnvalidforskringskommission) i den kanton dfr personen ar bosatt

ii) Personer bosatta utanf6r Schweiz:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Genve - Cassa svizzera di compensazione. Ginevra -
(Schweiziska utjamningskassan), Gen~ve.

b) FirsAkringssystem f6r forv5rvsarbetande.

Den pensionskassa till vilken den sista arbetsgivaren ir ansluten.
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3. AIderdom och dodsfall

a) Alders- och eftcrlevandeforsakring:

i) Personer bosatta i Schweiz:

Den Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di
compensazione - (Utjamningskassa) till vilken avgifter sist har erlagts.

ii) Personer bosatta utanf6r Schweiz:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra -
(Schweiziska utjimningskassan, Gen~ve).

b) Forsdkringssystem for forvdrvsarbetande:

Den pensionskassa till vilken den senaste arbetsgivaren 5r ansluten

4 Olyckfall i arbetet och arbetssjukdomar

a) Anstillda:

Den olycksfallsforskringsgivare hos vilken arbetsgivaren jr f6rsdkrad.

b) Egenf6retagare

Den olycksfallsfbrsikringsgivare has vilken personen ar frivilligt fbrskrad.

5. Arbetsloshet

a) Vid hel arbetsloshet:

Den arbetsloshetskassa som arbetstagaren valt.

b) Vid particll arbetsl6shet:

Den arbetsloshetskassa som arbetsgivaren valt.
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6. Familjeformfiner

a) Federalt system

i) Anstdillda

Den kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa cantonale di compensazione (kantonala utjAmningskassa) till
vilken arbetsgivaren Ar ansluten.

ii) Egenf6retagare:

Den kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa

cantonale di compensazione (kantonala utjAmningskassan) i den kanton
dAr personen Ar bosatt.

b) Kantonala system:

i) Anstillda:

Den Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familhale -
Cassa di compensazione familiale - (familjeutjamningskassa) till vilken
arbetsgivaren 5r ansluten eller arbeisgivaren sjjlv.

ii) Egenfbretagare

Den Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa cantonale di compensazione (kantonala utjamningskassa) till
vilken personen ar ansluten

c) FoIjande skall laggas till i slutet av bilaga 3:

"M. OSTERRIKE

I Sjukforskring

a) I alla fall, utom for tillampningen av f6rordningens artiklar 27 och 29
och till impningsforordningens artiklar 30 och 31 i f6rh~llande till den
institution p5 en pensionrs bosattningsort som nimns i f6rordningens
artikel 27:

Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som ar behorig pS
personens bosattnings- eller vistelseort.

b) FOr tillampningen av forordningens artiklar 27 och 29 och till-
ampningsforordningens artiklar 30 och 31 i f6rhAllande till den in-
stitution pS en pensionars bosAttningsort som nAmns i forordningens
artikel 27:

Den beh6riga institutionen.
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2. Pcnsionsforsakring

a) Om personen lar varit omfattad av Osterrikisk lagstiftning med
undantag f6r tillampningen av tillampningsf6rordningens artikel 53:

Den behoriga institutionen.

b) I alla andra fall med undantag for tillmpningen av tillampningsfOr-
ordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Pensionsfdrsakrings-
anstalten for anstllda), Wien.

c) For tillampningen av tillampningsfOrordningens artikel 53:

Hauptverband der Osterreichischen Sozialver-sicherungstrager (De
osterrikiska socialf6rskringsorganens huvudorganisation), Wien.

3 Olycksfallsf~rsakring

a) Vhrdform~ner:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som ar behorig ps
personens bosattnings- eller vistelseort.

- clier Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AIlmanna
olycksfallsf6rskringsanstalten), Wien, kan urge f6rmgner.

b) Kontantfrmner:

i) I alla fall med undantag f6r tillampningen av tillamp-
ningsforordningens artikel 53 i forening med artikel 77:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AIlmanna
olycksfallsforsakringsanstalten). Wien.

ii) Fr tillImpningen av tillimpningsfOrordningens artikel 53 i
f6rening med artikel 77:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (De
osterrikiska socialf6rsdkringsorganens huvudorganisation), Wien.

4. Arbetsloshetsf6rsikring

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som Ar beh6rigt pA personens
bosdttnings- eller vistelseort.
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5 Familjeforminer

a) Familjef6rmrner med undantag for Karenzurlaubsgeld (sarskild mo-
derskapsfbrm~n):

Det Finanzamt (finanskontor) som 5r beh6rigt pA f6rmiAnstagarens
bosatnings- eller vistelseort.

b) Karenzurlaubsgeld (sdrskild moderskapsf6rm~n):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som ar beh6rigt pS personens
bosattnings- eller vistelseort

N. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantform~ner:

- Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyr/er
eller

- Sjukkassorna.

b) V/rdfbrm/ner.

i) Aterbetalningar enligt sjukf6rsakringen-

- Kansanelikelailos - Folkpensionsanstalten med dess lokal-
byr-er eller

- Sjukkassorna.

ii) Allmin halso- och sjukhusvrd

De lokala inrittningar som Iimnar vArd enligt systemet.

2. Alderdom, invaliditet, d6dsfall (pensioner)

Folkpcnsion:

Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyrAer.

3. Dodsfallsersittningar

AllmAn d6dsfallsersittning:

KansanclAkclaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyrier.
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4. Arbctsl~shct

Grundsystcm.

Kansaneldkelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyr~er.

5. Familjef6rmhner

a) Barnbidrag:

Den lokala socialndmnden i den kommun dr f6rmnstagaren 5r bosatt.

b) Vardbidrag f6r barn:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten med dess lokalbyrler.

0 ISLAND

I. Sjukdom. nodcrskap. invaliditet, 5lderdom, dodsfall, olycksfall i arbetet och
arbsjukdomar

Tryggingastofnun rkisins (Riksforsakringsvcrkei), Reykjavik.

2 Arbctloshet

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj6dur (Riksfor-
sakringsverket. Arbetsl6shetsf6rsakringskassan), Reykjavik.

3 Familjcfbrmner

a) Familjefdrmaner med undantag av barnbidrag och tillAgg till barn-
bidrag

Tryggingastofnun rikisins (Riksf6rsakringsverket), Reykjavik.

b) Barnbidrag och tillagg till barnbidrag:

Rikisskattstj6ri (Riksskattedirektoratet), Reykjavik.
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P LIECHTENSTEIN

1. Sjukdom, moderskap, olycksfall i arbetet. arbetssjukdomar, arbetsl6shet

Amt fir Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

2 A derdom och dbdsfall

a) Alders- och efterlevandef6rsakring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Li-
echtensteins Alders- och efterlevandef6rsakring)

b) F6rsikringssystem for f6rvirvsarbetande.

Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

3. Invaliditet

a) Invaliditetsftrsikring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins invalidi-
tetsforsakring).

b) ForsAkringssystem for f6rvdrvsarbetande'

Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

4. Familjeformbner

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins
familjcutjdimningskassa).

Q NORGE

Dc lokale arbeidskontor og trygdekontor p, bostedet eller oppholdsstedet (de
lokala arbetskontoren och fOrsakringskontoren p, bosttnings- eller vistelseorten).

R. SVERIGE

1 Alla fall uom arbetsloshet

Firsikringskassan pS bos.5ttnings- eller vistelseorten.

2. Arbetsl6shet

Arbetsldshetskassan pA bosattnings- eller vistelseorten.
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S. SCHWEIZ

1. Invaliditet

a) Ialidittsfrsikring:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa-
tion, Gen ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra -

(Schwciziska utjamningskassan, Gen ve).

2. Alderdom och d6dsfall

Alders- och efterlevandefbrsdkring:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gcnve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Schweiziska utjam-
ningskassan, Gen~ve).

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

Schweizensche Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance cn cas d'accidents, Lucerne - Cassi nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna - (Schweiziska olycksfalls-
forsakringsanstalten, Luzern).

4 Arbetslohet

a) Vid hel arbetsloshet.

Den arbetsli~shetskassa som arbetstagaren valt

b) Vid partiell arbetsloshet:

Den arbetsloshetskassa som arbetsgivaren valt."

d) F161jande ,kall liggas till i bilaga 4:

"M OSTERRIKE

i. Sjuk-, olycksfalls- och pensionsfOrsakring

Hauptvcrband der 6sterreichischen SozialversicherungstrAger (De osterrikiska
socialforsikringsorganens huvudorganisation), Wien.

2. Arbetslbshetsf6rsikring

a) Arenden med Liechtenstein och Schweiz:

Landesarbeitsamt Vorarlberg (provinsarbetskontoret Vorarlberg),
Bregenz.
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b) Arenden mud Tyskland

L-jidesarbeitsamt Salzburg (provinsarbetskontoret Salzburg), Salzburg.

c) I alla andra fall:

Landesarbeitsamt Wien (provinsarbetskontoret, Wien), Wien.

3. FamiljefOrmfner

a) Familjeform/ner med undantag for Karenzurlaubsgeld (sArskild mo-

derskapsf6rm/n):

Bundesministerium fir Umwelt, Jugend und Familie (F6rbundsmi-
nisteriet for milj6-, ungdoms- och familjefrAgor), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (sarskild moderskapsform/n):

Landesarbeitsamt Wien (ProvinsarbeIskontoret Wien), Wien

N. FINLAND

1. Sjuk- och moderskapsforsikring, folkpensioner

Kansanclakelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

2. Arbetspcnsioner

Eliketur'akeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsfbrsakringsanstalternas
Forbund, Helsingfors.

4. Andra fall

Sosiaali- ja terveysministerio - Social- och h~lsovIrdsministeriet,
Helsingfors.
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0 ISLAND

I. Sjukdom. moderskap, invaliditet, ,lderdom, dodsfall, olycksfall i arbetet och
arbetssjukdomar

Tryggingastofbun rikisins (Riksf6rsakringsverket), Reykjavik.

2. Arbetsloshet

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (Riksf6r-
s~ikringsverket, Arbetsl6shetsf6rsikringskassan), Reykjavik.

3. Faniiljcfbrm~ner

a) Familjefdrmner med undantag for barnbidrag och tillAgg till bam-
bidrag:

Tryggingastofnun rikisins (Riksforsikringsverket), Reykjavik.

b) Barnbidrag och tillagg till barnbidrag:

Ri'kisskattstj6ri (Riksskattedirektoratet), Reykjavik.

P LIECHTENSTEIN

I Sjukdom. moderskap, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. arbetsloshet

Amt fUr Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

2. Alderdom och dodsfall

a) Alders- och efterlevandefbrsakring:

Liechtcnsteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Li-
cchtensteins ,Iders- och efterlevandeforsakring).

b) Forsakringssystem fbr forvirvsarbetande:

Amt fdr Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

3. Invaliditet

a) Invaliditetsf6rsakring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins invalidi-
tetsforsakring)

b) Forsakringssystem fbr f6rvirvsarbetande:

Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket)
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4. Familjefbrmfner

Liechicnsteinische Familienausglelchskasse(Liechtensteins utjamningskassa)

Q NORGE

1. Arbctsloshetsf6rm/iner

Arbcidsdirektoratet (Arbetsdirektoratet), Oslo.

2. 1 alla andra fall

Rikstrygdeverket (Riksfbrsakringsverket), Oslo

R. SVERIGE

1. Alia fall utom arbetsloshet

Riksforsikringsverket.

2 Arbctsl6shet

Arbetsmarknadsstyrelsen

S. SCHWEIZ

1. Sjukdom och moderskap

Bundcsamt fur Sozialversicherung, Bern - Office federal des assurances
socialcs, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna - (For-
bundsverket for socialfbrsakring, Bern)

2 In% aiditet

lnvaliditetsfbrsikring.

Schweizerische Ausglcichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Genve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Schweiziska ut-
jamningskassan, Gen.ve).

3. Alderdom och dbdsfall

Alders- och efterlevandefbrsdkring'

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Geneve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Schweiziska ut-
jimningskassan, Genve).

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'asurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna - (Schweiziska olycksfalls-
forsikringsanstalten, Luzern).
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5 Arbctsl6shet

Bundcsamnt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern -Office fdddral de
l'industrie, des arts ct mdtiers el du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (F6rbundsverket fbr
industri och arbete, Bern).

6. Faniljcfbrmlner

Bundesamt fur Sozialversicherung, Bern - Office fiddral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Bema - (F6r-
bundsverket f6r socialf6rsdkring, Bern)."

e) FOljande skall lIggas till i bilaga 6:

"I. OSTERRIKE

Dirckt bctalning.

N. FINLAND

Dirckt betalning.

0. ISLAND

Direkt bctalning.

P LIECHTENSTEIN

Dirckt bctalning.

Q. NORGE

Direkt betalning.

R. SVERIGE

Direkt betalning.

S. SCHWEIZ

Dirckt betalning."
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f) F61jande skall liggas till i bilaga 7:

"M. OSTERRIKE

Osicrreichische Nationalbank (Osterrikes Nationalbank), Wien.

N. FINLAND

Postipankki Ltd. Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors.

0. ISLAND

Setlabanki islands (Islands centralbank), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

Uechtensteinische Landesbank (Uechtensteins Nationalbank), Vaduz.

0. NORGE

Sparebanken Nor (Sparbanken), Oslo.

R. SVERIGE

Inget

S. SCHWEIZ

Schweizcrischc Nationalbank. Zirich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca
nazionalc svizzera. Zurigo - (Schweiziska Nationalbanken. Zurich)."

g) FbIjande skall laggas till i bilaga 9

"M. OSTERRIKE

Foijande institutioner skall inbegripas rid berakning av den genomsnittliga
frskostnaden for virdf6rm.ner.

a) Gebietskrankenkassen (Distriktssj ukkassoma).

b) Betricbskrankenkassen (F6retagssjukkassorna).

N. FINLAND

Den genonisnittliga .rskostnaden fbr vrdforminer skall berAknas genom beaktande
av de allminna halso- och sjukhusvArdssystenen och Aterbetalningarna enligt
sjukfbrsikringen.
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0. ISLAND

Den genoninittliga rirskostnaden for v. rdf6rmrner skall bcrAknas genom beaktande
av de formner som utgctts enligt de sociala trygghctssystemen i Island.

P LIECHTENSTEIN

Den genon.snittliga ,rskostnaden for vrdf6rm/ner skall beriknas genom beaktande
av de f6rmlner som utgetts av de erkiinda sjukkassoma enligt best~mmelsema i
den nationella lagstiftningen om sjukf6rskring.

Q. NORGE

Den genomsnittliga Srskostnaden f6r v/rdf6rm/ner skall beriknas genom beaktande
av de firmlner som utgetts enligt kapitel 2 i lagen om social trygghet (lag den 17
juni 1966), enligt lagen den 19 november 1987 om kommunal sjukvird, enligt
lagen den 19 juni 1969 om sjukhus och enligt lagen den 28 april 1961 om mental
S.jukvrd.

R. SVERIGE

Den genonmsnittliga lirskostnaden f6r v/rdfbrm;ner beriknas genom beaktande av
formlner ,om utgetts enligt lagen om allmin forsakring

S SCHWEIZ

Den genonsnittliga Srskostnaden f6r v/rdf6rm/ner skall berknas genom beaktande
av de frmiSner som beviljats av de erkinda sjukkassoma enligt bestlimmelsema i
den fcdcrala lagstiftningen om sjukf6rsikring."

h) Foljande skall liggas till i bilaga 10:

Ni. OSTERRIKE

1 For tillampningen av artikel 6.1 i tillimpningsf6rordningen vid egenfbrsak-
ring enligt paragraf 16 i ASVG (den allmanna socialf6rsakringslagen) for
personer som ar bosatta utanfor Osterrikes territorium:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens distriktssjukkassa), Wien.

2. For tillimpningen av artikel 14.1 b och 17 i till~mpningsf6rordningen:

Bundesminister fir Arbeit und Soziales (Federala ministern f6r arbete och
sociala frgor), Wien, i samfbrstind med Bundesminister fur Umwelt,
Jugend und Familie (Federala ministem f6r milj6-, ungdoms- och
familjefrlgor), Wien
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3. Fbr tillimpningen av artikel 11, Ila, 12a, 13 och 14 i
tilldmpningsfbrordningen:

a) Om personen omfattas av 6sterrikisk lagstiftning och Ar omfattad av
sjukforskring.

Den behbriga sjukfbrsakringsinstitutionen.

b) Om personen omfattas av 6sterrikisk lagstiftning och inte Ar omfattad av
sjukforsakring-

Den behoriga olycksfallsfbrsakringsinstitutionen.

c) I alla andra fall:

Hauptverband der bsterreichischen Sozialversicherungstrager (De osterrikiska
socialforsakringsorganens huvudorganisation), Wien.

4 For tillampningen av artikel 38.1 och 70 1 i tillimpningsforordningen.

Den Gcbietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som dr behorig ps
faniljemedlemmarnas bousttningsort.

5 For tillampningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i
tillampningsforordningen:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som ar beh6rigt pA arbetstagarens senaste
bosattningsort eller senaste anstillningsort.

6 F6r tilliimpningen av artiklarna 85.2 och 86.2 i tillgmpningsf6rordningen
avscende Karenzurlaubsgeld (sirskild moderskapsf6rm/n).

Dct Arbeitsamt (arbetskontor) sone Jr bchbrigt pS arbetstagarens senaste
bosdttnings- eller vistelseort eller pS den senaste anstallningsorten.

7. For tillimpningen av tillimpningsfbrordningens

a) artikel 102.2 i fbrhlllande till forordningens arliklar 36 och 63:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (De
osterrikiska socialf6rsikringsorganens huvudorganisation), Wien.

b) artikel 102.2 i f6rhtllande till f6rordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbetskontoret. Wien), Wien.
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8. Fur tillampning av artikcl 110 i tillaimpningsfbrordningen:

- Den behoriga institutionen, eller

- om det inte finns nlgon osterrikisk behorig institution, institutionen pS
bosMttningsorten.

9. For tillimpning av artikel 113.2 i tilliimpningsf6rordningen:

Hauptverband der bsterreichischen Sozialversicherungstriger (De bsterrikiska
socialf6rsakringsorganens huvudorganisation), Wien, underf6rsthtt at
Sterbetalning av kostnadema for vhrdf6rm~ner skall g6ras fr&n de sjuk-
fors.aringsavgifter som denna institution erhhllit frAn pensionarema.

N FINLAND

I. FOr tillimpningen av artikel 11.1, 1Ia.1, 12a, 13 och 14 i
tillimpningsfdrordningen:

Eldketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

2. For tillampningen av

a) artikel 36.1, 36.3 och 90.1 i tillampningsforordningen:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten. Helsingfors med dess
lokalbyrher, och

- Tybehikelaitokset - Arbetspensionsanstalterna och ElSketurvakes-
kus-Pensionsskyddscentralen.

b) artikel 36.1 andra meningen, 36.2 och 90.2 i tillimpningsf6rordningen:

- Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

- Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors som
institution for bosdttningsorten.
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3. F6r tillampningen av ariikel 37b, 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i
tillampningsf6rordningen:

- Kansanclakelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsingfors med dess
lokalbyrber.

4. For tillimpningen av artikel 41 och 59 i tillimpningsforordningen.

a) Folkpension:

Kansanelakelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

b) Arbetspension:

- Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

5. F6r tillampningen av artikel 60-67 och 71-75 i tillampningsfbrordningen:

Tapaturmavakuutuslaitosten Iiitto - Olycksfallsfbrsikringsanstalternas
F6rbund, Helsingfors, som institution pS bosattningsorten.

6. F6r tillampningen av artikel 68 och 69 i tillAmpningsf6rordningen:

Den institution som ar ansvarig f6r olycksfalisfbrsakring i del ber6rda fallet

7. For tillimpningen av artikel 76 och 78 i tillAmpningsfdrordningen:

Tapaturmavakuutuslaitosten hlitto - Olycksfallsf6rsikringsanstalternas
Forbund, Helsingfors. ifrlga om olycksfallsforsAkring.

8. F6r tillmpningen av artikel 80, 81 och 85.2 i till ampningsfbrordningen'

El5keturvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

9. For tillimpningen av artikel 96 och 113 i tilIliAmpningsf6rordningen:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto - Olycksfallsf6rsikringsanstalternas
Forbund, Helsingfors, ifrlga om olycksfallsf6rsikring
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10 For tillimpningcn av artikel 110 i tilldmpningsf6rordningen:

a) Sjuk- och moderskapsfOrsakring, folkpension:

Kansaneldikelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

b) Arbetspension:

Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

c) Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto - OlycksfalIsf6rsdkringsanstaltemas
Forbund, Helsingfors.

d) Ovriga fall:

Sosiaali- ja terveysminsterio - Social- och hilsovArdsministeriet,
Helsingfors.

0. ISLAND

Fir alla fall utom f6rordningens artikel 17 och tilflimpningsf6rordningens artikel
102.2'

Tryggingastofnun nkisins (Riksforsakringsverket), Reykjavik.

P LIECHTENSTEIN

1. For tillampningen av till.mpningsforordningens artikel 11 1

a) i f6rhllande till forordningens artikel 4.1 och artikel 14b.l:

- Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung (Liechtensteins 5lders-, efterlevande- och invaliditets-
f6rsakring).

b) i f6rhllande till f6rordningens artikel 17:

Ant fdr Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).
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2. For tillampningen av tillampningsf6rordningens artikel 11a.1

a) i f6rhAllande till f6rordningens artikel 14a.1 och artikel 14b.2:

Uechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(Liechtensteins Alders-, efterlevande- och invaliditetsfbrsakring).

b) i f6rhAllande till f6rordningens artikel 17:

Amt for Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

3. For tillampningen av artikel 13.2 och 13.3 saint artikel 14.1 och 14.2 i
tillampningsf6rordningen:

Amt fur Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung (Nationella ekonomiverket och Liechtensteins
Alders-, efterlevande- och invaliditetsf6rsakring).

4. F6r tillfmpningen av artiklarna 38.1, 70.1, 82.2 och 86 2:

Gemeindeverwaltung (Kommunforvaltningen) pA bosattningsorten.

5 For tillampningen av artikel 80.2 och artikel 81.

Arnt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket)

6 For tillampningen av tillampningsfurordningens artikel 102 2 i f6rhAllandc
till artiklarna 36, 63 och 70

Amt fur Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

7. For tillaimpningen av artikel 113.2 i tillAimpningsfbrordningen.

Amnt fOr Volkswirtschaft (Nationella ekonomiverket).

0. NORGE

1. For tillimpningen av f6rordningens artikel 14.1 a och b, till-
ampningsforordningens artikel 11.1 a och 11.2 nir arbetet utfbrs utanfor
Norge och forordningens artikel 14a.1 b.

Folketrygdekontoret for utenlandssaker (F6rsakringskassan for
utlandsdrenden), Oslo.

2. Fir tillimpningen av artikel 14a.1 a om arbetet utfbrs i Norge:

Trygdekontoret i den kommun dir personen ifrAga 5r bosatt
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3. Fbr tillfimpningen av artikel 14.1 a i f6rordningen om personen ifrlga Ir
utsand till Norge:

Trygdekontoret i den kommun dar arbetsgivarens f6retradare Ar registrerad
i Norge och om arbetsgivarcn inte har nlgon f6retridare i Norge, tryg-
dekontoret i den kommun dar arbetet utf6rs.

4. For tillampningen av artikel 14.2 och artikel 14.3:

Trygdekontoret i den kommun dr personen ifriga 5r bosatt.

5. FOr tillimpningen av artikel 14a.2:

Trygdekontoret i den kommun dir arbetet utfors.

6. For tillampningen av artikel 14b.1 och 14b.2:

Folketrygdekontoret for utenlandssaker (Forsfkringskassan for
utlandsarenden), Oslo.

7. For tillimpningen av kapitlen 1, 2, 3, 4, 5 och 8 i del Ill av f6rordningen
och de bestammelser som dr knutna till dessa bestammelser i tillAmpnings-
forordningen:

Rikstrygdeverket (Riksf6rsakringsverket), Oslo och dess utsedda organ (de
regionala och lokala forsikringskontoren).

8. For tillmpningen av del Ill kapitel 6 i forordningen och de bestnimmelser
som ir knutna till dessa bestimmelser i tillimpningsforordningen:

Arbeidsdirektoratet (Arbetsdirektoratet), Oslo och dess utsedda organ.

9. For pensionsforsakringssystemet fbr sjOman:

a) Det lokala trygdekontoret p, bosattningsorten nr personen ifrlga dr
bosatt i Norge.

b) Folketrygdekontoret for utenlandssaker (Forsakringskassan fOr
utlandsarenden), Oslo vid betalning av f6rmlner enligt systemet till
personer som r bosatta utomlands.

10. For familjebidrag:

Rikstrygdeverket (Riksforsfkringsverket), Oslo och dess utsedda organ (de
lokala forsakringskontoren).
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R. SVERIGE

1. For tillAmpningen av f6rordningens artildar 14.1, 14a 1 och 2 och
tillaimpningsforordningens artiklar 11.1 a och lla.l:

Den forsikringskassa hos vilken personen gr f6rs~krad

2. Fr tillAmpningen av artiklarna 14.1 b och 14a.1 b i fall dA en person Ar
utsand till Sverige:

F6rsakringskassan pA den ort dar arbetet utfors.

3. For tillimpningen av artiklarna 14b 1 och 14b.2 i fall nar en person ar
utsand till Sverige f6r en period som ar lingre An 12 mtnader:

Gbteborgs allmanna fbrsikringskassa, sjofartskontoret

4. F6r tillampningen av artikel 14.2 och 14.3, 14a.2 och 14a.3 i f6rordningen.

F6rsikringskassan pi bosattningsorten

5. F6r tillampningen av f6rordningens artikel 14a.4 och
tillmpningsforordningens artiklar 11.1 b. lla.l b och 12a.5, 12a.6 och
12a.7 a:

FOrsakringskassan pS den ont dar arbetet utfbrs.

6. For tillampningen av artikel 17 i f6rordningen

a) Forskringskassan ph den ort dair arbetet utf6rs eller skall utfbras. och

b) Riksf6rsAkringsverket anghende vissa grupper av anstillda eller
egenf6retagare.

7. For tillimpningen av artikel 102.2'

a) Riksfbrsikringsverket.

b) Arbetsmarknadsstyrelsen f6r arbetsl6shetsformhner.
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S. SCHWEIZ

I For tilli mpningen av tillimpningsfbrordningens artikel 11.1

a) i fOrhlllande till f6rordningens artikel 14.1 och 14b.l:

Behorig Ausgleichskasse der Alters-, Hinderlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de lassurance vieil-
lesse, survivants et invalidit, - Cassa di compensazione dell'asssicura-
zione vecchiaia, superstiti e invaliditi - (utjamningskassa for Alders-,
efterlevande och invaliditetsfirsdikring) och den behoriga forsak-
ringsgivaren.

b) i fbrhAllande till f6rordningens artikel 17:

Bundesamt fur Sozialversicherung, Bern - Office fdddral des assuran-
ces sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna
- Forbundsverket for socialfbrsdikring, Bern).

2. Fbr tilldmpningen av tillImpningsfrordningens artikel lla.1

a) i fbrhfllande till forordningens artikel 14a I och artikel 14b.2

Behorig Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de rassurance vieil-
lesse, survivants et invaliditd - Cassa di compensazione dell'asssicura-
zione vecchiaia, superstiti e invaliditA - (Utjimningskassa for Alders-,
efterlevande- och invaliditetsfbrsikring).

b) i fbrhfllande till forordningens artikel 17:

Bundesamt fur Sozialversicherung, Bern - Office f~diral des assuran-
ces sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna
(Forbundsverket for socialfOrsakring, Bern).

3. For tillaimpningen av artikel 12a i tillimpningsforordningen pA

a) personer som ir bosatta i Schweiz:

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (kantonal utjAmningskassa) i den kanton
dr personen ar bosatt.

b) personer bosatta utanfor Schweiz:

Den Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa cantonale di compensazione (Kantonala utjimningskassa) som Sr
behbrig pA den oft dir arbetsgivaren har sin verksamhet.
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4. For tillampningen av artikel 13.2 och 13.3 och artikel 14.1 och 14.2 i
tillarmpningsfbrordningen:

Eidgenbssische Ausgleichkasse, Bern - Caisse ffdrale de compensation,
Berne - Cassa federale di compensazione, Berna (Federala utjamnings-
kassan, Bern) och Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur
Bern, Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence
d'arrondissement de Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicura-
zione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna -
(Schweiziska olycksfallsfbrsikringsanstalten, Regionkontor Bern, Bern)

5. F6r tilltmpningen av artikel 38.1, artikel 70.1, artikel 82.2 och artikel 86.2
i tillimpningsforordningen:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione
communale - (Kommunforvaltningen) pS bosattningsorten.

6. For tillAmpningen av artikel 80.2 och 81 i tilllAmpningsf6rordningen:

Bundesamt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office federal de
lindustrie, des arts et metiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundsverket for
industri och arbete, Bern).

7. For tillimpningen av artikel 102.2 i till impningsforordningen:

a) i fbrhllande till forordningens artikel 63.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti. Lucerna - (Schweiziska olycksfallsforsAk-
ringsanstalten, Luzern).

b) i fbrhllande till f6rordningens artikel 70

Bundesamt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office federal de
lindustrie. des arts et metiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dellindustria, delle arti e mestieri e del lavoro, Bema - (Forbundsverket for
industri och arbete), Bern).

8 For tillimpningen av tillimpningsf6rordningens artikel 113.2

i fbrh/llande till tilldimpningsfbrordningens artikel 62 1:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucema - (Schweiziska olycksfalls-
fbrsikringsanstalten, Luzern)."
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k) FI6jande skall laggas till i bilaga 11-

"M. OSTERRIKE

Inget.

N. FINLAND

Inget.

0. ISLAND

Inget.

P. LIECHTENSTEIN

Inget.

Q. NORGE

Inget.

R. SVERIGE

Inget.

S. SCHWEIZ

Inget."

RATTSAKTER
HANSYN TILL

SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL TA VEDERBORLIG

3. 373 Y 0919 (02): Beslut nr 74 av den 22 februari 1973 om ratt till vfrdf6rminer vid tillfllig
vistelse enligt artikel 22.1a i i rhdets fbrordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 21 i rldets f6r-
ordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 4).

4. 373 Y 0919 (03): Beslut nr 75 av den 22 februari 1973 om behandling av ans6kningar om om-
pr6vning enligt artikel 94.5 i rldets f6rordning (EEG) nr 1408/71 som har lamnats in av perso-
ner med invalidpension (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 5).

5. 373 Y 0919 (06): Beslut nr 78 av den 22 februari 1973 om tolkningen av artikel 7.1 a i rldets
fbrordning (EEG) nr 574/72 om f6rfarandet vid tillImpning av bestimmelsema om minskning
eller innehllande av fbrmfner (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 8).

6. 373 Y 0919 (07): Beslut nr 79 av den 22 februari 1973 om tolkningen av artikel 48.2 i rldets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 om sammanl~iggning av forsdikringsperioder och perioder som
behandlas som shdana rid sjukdom, Alderdom och dodsfall (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 9).
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7. 373 Y 0919 (09): Beslut nr 81 av den 22 februari 1973 om sammanlAggning av
f6rsakringsperioder som har fullgiorts inom ett visst yrke mcd tilldmpning av artikel 45.2 i
rAdets f6rordning (EEG) nr 1408/71 (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 11).

8. 373 Y 0919 (11): Beslut nr 83 av den 22 februari 1973 om tolkningen av arlikel 68.2 i rAdets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 82 i rdets forordning (EEG) nr 574/72 om 6kning av
f6rmhner rid arbetsl6shet for beroende familjemedlemmar (EGT nr C 75, 19.9 1973, s 14)

9. 373 Y 0919 (13): Beslut nr 85 av den 22 februari 1973 om tolkningen av artikel 57.1 i rldets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 och av artikel 67.3 i rldets f6rordning (EEG) nr 574/72 om
faststallande av tillimplig lagstiftning och behorig institution f6r beviljande av f6rmlner vid ar-
betssjukdomar (EGT nr C 75, 19.9 1973, s. 17).

10. 373 Y 1113 (02): Beslut nr 86 av den 24 september 1973 om arbetssitt for och sammansattning
av revisionskommitten inom Europeiska gemenskapernas administrativa kommission f6r social
trygghet for migrerande arbetare (EGT nr C 96. 13.11 1973) i dess lydelse enligt

- 376 Y 0813 (02): Beslut nr 106 av den 8 juli 1976 (EGT nr C 190. 13.8 1976, s 2)

11- 374 Y 0720 (06): Beslut nr 89 av den 20 mars 1973 om tolkningen av artikel 16.1 och 2 i
ridets f6rordning (EEG) nr 1408/71 om personer som Ar anst~illda pS ambassader och konsulat
(EGT nr C 86, 20.7 1974, s 7)

12. 374 Y 0720 (07): Beslut nr 91 av den 12 juli 1973 om tolkningen av artikel 46.3 i rAdets
forordning (EEG) nr 1408/71 om faststillande av f6rmAner som skall utges enligt punkt 1 i
denna artikel (EGT nr C 86, 20.7 1974, s. 8)

13. 374 Y 0823 (04): Beslut nr 95 av den 24 januari 1974 om tolkningen av artikel 46.2 i rAdets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 om proportionell ber~ikning av pensioner (EGT nr C 99. 23 8
1974, s. 5)

14. 374 Y 1017 (03): Bcslut nr 96 av den 15 mars 1974 om omprbvning av ritt till formner enligt
artikel 49.2 i rldets forordning (EEG) nr 1408/71 (EGT or C 126, 17.10 1974, s. 23)

15. 375 Y 0705 (02): Beslut nr 99 av den 13 mars 1975 om tolkningen av artikel 107.1 1 rdets
forordning (EEG) nr 574/72 om skyldigheten att rakna om l6pande formAner (EGT nr C 150.
5.7 1975, s. 2)

16 375 Y 0705 (03): Beslut nr 100 av den 23 januari 1975 om Aterbetaining av kontantformlner
som har utgetts av institutionen pA vistelse- eller bosattningsorten fbr den behoriga
institutionens rakning och om hur denna Aterbetalning skall ske (EGT nr C 150, 5.7 1975, s 3)

17. 376 Y 0526 (03): Beslut nr 105 av den 19 december 1975 om genomf6randet av artikel 50 i
rfdets forordning (EEG) nr 1408/71 (EGT nr C 117, 26.5 1976, s. 3).
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18 378 Y 0530 (02): Beslut nr 109 av den 18 november 1977 med Sndring av beslut nr 92 av den
22 novcmbcr 1973 om begreppet vgrdfbrmfner vid sjukdom och moderskap som avses i
artiklarna 19.1, 192. 22. 25.1, 25 3, 25.4, 26, 28.1 och 28a. 29 och 31 i r~dets forordning
(EEG) nr 1408/71 och bestammande av de belopp som skall Sterbetalas enligt artiklarna 93, 94
och 95 i rfdcts forordning (EEG) nr 574/72 och av de forskott som skall betalas enligt artikel
102.4, i samma forordning (EGT nr C 125, 30.5 1978, s. 2).

19 383 Y 0115: Beslut nr 115 av den 15 december 1982 om beviljande av proteser, hjilpmedel
och andra v, rdfbrmeiner av stor vikt enligt artikel 24.2 i rAdets f6rordning (EEG) nr 1408/71
(EGT nr C 193, 20.7 1983, s 7).

20. 383 Y 0117: Beslut nr 117 av den 7 juli 1982 om villkoren fbr tilldimpning av artikel 50.1 a i
r/dets forordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 238, 7.9 1983, s. 3).

Bestimmelserna i beslutet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med fOljande anpassning'

a) Fbljandc skall laggas till i artikel 2.2'

"i-inland

Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Island

Tryggingastofnun rikistns (Riksforsakringsverket), Reykjavik.

Liechtenstein

Licchtensteinische Alters-. Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins
•lders-. efterlevande- och invaliditetsfbrsikring), Vaduz.

Norge

Rikstrygdeverket (Rikforsakringsverket), Oslo

Sch wetz

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Geneve - Cassa
svizzcra di compensazione, Ginevra - (Schweiziska utjamningskassan, Geneve)

Sverige

Riksforsakringsverket, Stockholm.

Osterrike

Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager (De osterrikiska
socialfbrsakringsorganens huvudorganisation), Wien."
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21. 383 Y 1112 (02): Beslut nr 118 av den 20 april 1983 om villkoren f6r tillimpning av artikel
50.1 b i rdets fbrordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 306, 12.11 1983, s 2).

BestAmmclserna i beslutet skall, inom ramen fbr delta avtal, tillampas med f6ljande anpassning

a) F61jande skall lAggas till i artikel 2.4:

"Finland
Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Island
Tryggingastofnun rikisins (Riksfbrsakringsverket), Reykjavik.

Liechtenstein
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins
Alders-, efterlevande- och invaliditetsfbrsjkring), Vaduz

Norge
Rikstrygdeverket (Riksf6rskringsverket), Oslo.

Sch weiz
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen~ve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra - (Schweiziska utjimningskassan, Gen~vc)

Sverige
Riksforsakringsverket, Stockholm.

Osterrike
Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstriger (De 6sterrikiska
socialf'rsakringsorganens huvudorganisation), Wien."

22 383 Y 1102 (03): Beslut nr 119 av den 24 februari 1983 om tolkningen av artikel 76 och
artikel 79.3 i rldets frordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 10.1 i rldets forordning (EEG) nr
574/72 om sammatitraffande av familjef6rmlner och familjebidrag (EGT nr C 295, 2.11 1983.
s 3).

23. 383 Y 0121: Beslut nr 121 av den 21 april 1983 om tolkningen av artikel 17 7 i rldets
f6rordning (EEG) nr 574/72 om beviljande av proteser, hjilpmedel och andra vlrdfbrmlner av
stor vikt (EGT nr C 193, 20.7 1983, s. 10).

24. 384 Y 0802 (32): Beslut nr 123 av den 24 februari 1984 om tolkningen av artikel 22.1 i rdets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 betriffande personer som behandlas med njurdialys (EGT nr C
203, 2.8 1984, s. 13).

25. 386 Y 0125: Beslut nr 125 av den 17 oktober 1985 om anvandningen av intyget om tillAmplig
lagstiftning (blankett E 101) d, utsandningsperioden inte overstiger tre mlnader (EGT nr C 141.
7.6 1986, s. 3)
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26. 386 Y 0126: Beslut nr 126 av den 17 oktober 1985 om tillimpningen av artiklarna 14 1 a,
14a.I a, 14b.I och 14b.2 i r~dets forordning (EEG) nr 1408/171 (EGT nr C 141, 7.6 1986. s. 3).

27. 386 Y 0128: Beslut nr 128 av den 17 oktober 1985 om tillmpningen av artikel 14.1 a och
14b.1 i rdets frordning (EEG) nr 1408/71 om tillamplig lagstifning f6r utsanda arbetstagare
(EGT nr C 141, 7.6 1986, s. 6).

28. 386 Y 0129: Beslut nr 129 av den 17 oktober 1985 om tillimpningen av artiklama 77, 78 och
79 3 i r/dets f~rordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 10.1 b ii i rAdets fOrordning (EEG) nr
574/72 (EGT nr C 141, 7.6 1986, s. 7).

29. 386 Y 0130: Beslut nr 130 av den 17 oktober 1985 om de blanketter som beh6vs f6r
tillmpningcn av r/dets f6rordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 (E 001, E
101-027. E 201-215, E 301-303, E 401-411) (86/303/EEG) (EGT nr L 192, 15.7.1986, s. 1),
i dess lydelse enligt

- 391 X 0140: Beslut nr 144 av den 9 april 1990 (E401-E410F) (EGT nr L 71, 18.3 1991,
S. 1).

30. 386 Y 0131: Beslut nr 131 av den 3 december 1985 om rackvidden av artikel 71.1 b ii i r/tdets
forordning (EEG) nr 1408/71 om ritt till f6rmrner vid arbetslshet f6r andra arbetstagare an
gransarbetare som under sin senaste anstallning var bosatta inom en annan medlemsstats territo-
rium an den behoriga statens (EGT nr C 141, 7.6 1986, s. 10).

31. C 271/87, s. 3: Beslut nr 132 av den 23 april 1987 om tolkningen av artikel 40.3 a ii i r/dets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 (EGT nr C 271, 9.10 1987. s. 3).

32. C 284/87, s. 3: Beslut nr 133 av den 2 juli 1987 om tillimpningen av artiklama 17.7 och 60.6
i r/dets f6rordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 284, 22.10 1987, s. 3 och EGT nr C 64, 9.3
1988, s. 13).

33. C 64/88, s. 4: Beslut nr 134 av den I juli 1987 om tolkningen av artikel 45.2 i rAdets f6rord-
ning (EEG) nr 1408/71 om sammanlAggning av forsakringsperioder som har fullgjorts inom ett
yrke som omfattas av ett srskilt system i en eller flera medlemsstater (EGT nr C 64, 9.3 1988,
s. 4).

34. C 281/88, s. 7: Beslut nr 135 av den 1 juli 1987 om beviljande av vrdf6rmlner enligt
artiklarna 17.7 och 60.6 i r/tdets f6rordning (EEG) nr 574/72 och begreppen bridskande fall
enligt artikel 20 i rAdets f6rordning (EEG) nr 1408/71 och mycket brAdskande fall enligt arti-
klarna 17.7 och 60 6 i r/dets f6rordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 281, 9.3 1988, s. 7).
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Bestammelserna i beslutet skall, inom ramen fbr delta avtal. tillimpas med f61jande anpassning.

a) Foljande skall laggas till i artikel 2.2:

"im) ATS 7 000 fbr institutionen pA bosttningsorten i Osterrike.
n) FIM 3 000 f6r institutionen pA bosattningsorten i Finland.
o) ISK 35 000 for institutionen pA bosattningsorten i Island
p) CHF 800 f6r institutionen pA bosttningsorten i Liechtenstein.
q) NOK 3 600 f6r institutionen pA bostttningsorten i Norge.
r) SEK 3 600 fbr institutionen pA bos5ttningsorten i Sverige,
s) CHF 800 for institutionen pA bosattningsorten i Schweiz "

35. C 64/88, s. 7: Beslut nr 136 av den 1 juli 1987 om tolkningen av artikel 45.1-3 i rAdets
forordning (EEG) nr 1408/71 om beaktande av fbrsakringsperioder som har fullgjorts enIgt
andra medlemsstaters lagstiftning for all erhAlla, bibehAlla eller Aterf5 ril till f6rmAner (EGT
nr C 64, 9.3 1988, s. 7).

Bestimmelscrna i beslutet skall, inom ramen for delta avtal, tillAmpas med foljande anpassning:

a) Foljande skall l~iggas till i bilagan:

"M- OSTERRIKE

Ingot.

N. FINLAND

Inget.

0. ISLAND

Inget.

P LIECHTENSTEIN

Inget.

0. NORGE

Inget.

R SVERIGE

Inget.

S SCHWEIZ

Inget."
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36. C 140/89, s. 3: Beslut nr 137 av den 15 december 1988 om tillimpningen av artikel 15 3 i
rldets f6rordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 140, 6.6 1989, s. 3).

37. C 287/89. s. 3: Beslut nr 138 av den 17 februari 1989 om tolkningen av artikel 22.1 c i i rldets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 om organtransplantationer eller andra kirurgiska ingrepp, som
kriver test av biologiska prover, medan den ber6rda personen inte befinner sig i den medlems-
stat ddr testerna utfors (EGT nr C 287, 15.11 1989, s. 3).

38. C 94/90, s. 3: Beslut nr 139 av den 30 juni 1989 om vilket datum som skall beaktas vid
faststillande av kursen fbr s5dan omrakning som avses i artikel 107 i rdets f6rordning (EEG)
nr 574/72 och som skall tillimpas vid berikning av vissa fbrminer och avgifter (EGT nr C 94,
12.4 1990, s. 3).

39. C 94/90, s. 4: Beslut nr 140 av den 17 oktober 1989 om vilken kurs for omr.kning som skall
tillimpas av institutionen pS en heltidsarbetsl6s grnsarbetares bosattningsort f6r den senaste
loneinkomst som har erh/dlits i den behoriga staten (EGT nr C 94, 12.4 1990, s. 4).

40. C 94/90, s. 5: Beslut nr 141 av den 17 oktober 1989 om ndring av beslut nr 127 av den 17
oktober 1985 om sammanstillningen av de listor som fbreskrivs i artiklarna 94.4 och 95.4 i
r5dets fbrordning (EEG) nr 574/72 (EGT nr C 94, 12.4 1990, s. 5).

41. C 80/90, s. 7: Beslut nr 142 av den 13 februari 1990 om tillampningen av artiklarna 73, 74 och
75 i rdets forordning (EEG) nr 1408/71 (EGT nr C 80. 30.3 1990, s. 7).

Bestimmclscrna i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med fbljande anpassning:

a) Punkt I skall inte galla.

b) Punkt 3 skall inte gilla.

42. 391 D 0425: Beslut nr 147 av den 11 oktober 1990 om tillmpningen av artikel 76 i rldets
f6rordning (EEG) nr 1408/71 (EGT nr L 235, 23.8 1991, s 21).

RATrSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar f61jande ratsakter:

43. Rekommendation nr 14 av den 23 januari 1975 om utfardande av blankett E 111 till
arbetstagare som har sants ut f6r arbete utomlands, antagen av Administrativa kommissionen
vid dess 139:e sammantrade den 23 januari 1975.

44. Rekommendation nr 15 av den 19 december 1980 om bestimmande av det sprlk pS vilket de
blanketter som behovs f6r tillampningen av rfldets f6rordningar (EEG) nr 1408/71 och nr
574/72 skall utfardas, antagen av Administrativa kommissionen vid dess 176:e sammantrade
den 19 december 1980.

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 159

45. 385 Y 0016: Rekommendation nr 16 av den 12 december 1984 om slutande av
bverenskommelser enligt artikel 17 i rdets fbrordning (EEG) nr 1408/71 (EGT nr C 273, 24.10
1985, s. 3).

46. 386 Y 0017: Rekommendation nr 17 av den 12 december 1984 om de statistiska uppgifter sor
Arligen skall lAmnas fbr upprattandet av Administrativa kommissionens rapporter (EGT nr C
273, 24.10 1985, s. 3).

47. 386 Y 0028: Rekommendation nr 18 av den 28 februari 1986 om vilken lagstiftning som skall
tillimpas p5t arbetslosa pcrsoner som ar sysselsatta i deltidsarbete i en annan medlemsstat 5n
bos;ttningsstaten (EGT nr C 284, 11.11 1986, s. 4).

48. 380 Y 0609 (03): Uppdatering av medlemsstatemas f6rklaringar som foreskrivs i artikel 5 i
r~dets f6rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillampningen av systemen for
social trygghet njir anstfllda och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr
C 139, 9.6 1980, s. 1).

49. 381 Y 0613 (01): Forklaringar av Grekland enligt artikel 5 i rdets f6rordning (EEG) nr
1408/71 av den 14 juni 1971 om tillimpningen av systemen f6r social trygghet nar anstillda
och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr C 143, 13 6 1981, s. 1)

50 383 Y 1224 (01): Tillagg till Tysklands fbrklaring enligt artikel 5 i rldets forordning (EEG) nr
1408/71 av den 14 juni 1971 om tillAmpningen av systemen for social trygghet nar anstllda
och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr C 351, 24.12 1983, s. 1).

51 C 338/86, s. 1: Uppdatering av medlemsstaternas forklaringar enligt artikel 5 i r/dets
forordning nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillAmpningen av systemen f6r social trygghet
n~ir antallda och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr C 338, 31.12
1986, s. 1).

52. C 107/87, s. 1: Medlemsstaternas fbrklaringar enligt artikel 5 i r/dets forordning (EEG) nr
1408/71 av den 14 juni 1971 om tilliAmpningen av systemen fbr social trygghet nr anstallda.
egenfl'retagarc och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr C 107. 24.4
1987, s. 1)

53 C 323/80, s. 1: Anlmilan till rdet frAn regeringarna i Tyskland och Luxemburg om slutandet
av en konvcntion mellan dessa tvS regeringar om skilda frgor om social trygghet, enligt
artiklarna 8.2 och 96 i rAdets f6rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillamp-
ningen av systemen f6r social trygghet ndr anstfllda och deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen (EGT nr C 323, 11.12 1980, s. 1).

54 L 90/87, s. 39: Fbrklaring av Frankrike enligt artikel lj i rdets f6rordning (EEG) 1408/71 om
tilldmpningen av systemen f6r social trygghet nAr anstAilda, egenfbretagare och deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr L 90, 2.4 1987, s. 39).

FORFARANDE FOR EFTA-STATERNAS DELTAGANDE I DEN ADMINISTRATIVA
KOMMISSIONEN FOR SOCIAL TRYGGHET FOR MIGRERANDE ARBETARE OCH I DEN
TILL DENNA KOMMISSION KNUTNA REVISIONSKOMMI1TIN ENLIGT ARTIKEL 112.1 I
AVTA LET

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike, fAr var och en sanda en
representant at nirvara som rdgivare (observator) vid de m6ten som hIAlls i den till Administrativa
kommissionen for social trygghet for migrerande arbetare som ar knuten till EG-kommissionen och
vid de moten som h lls i den till Administrativa kommission knutna revisionskommittdn.
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BILAGA VII

OMSESIDIGT ERKANNANDE AV YRKESBEHORIGHET

F6rteckning enligt artikel 30

INLEDNING

Nr de rhttsakter sor anges i denna bilaga innehller begrepp eller hinvisar till f6rfaranden sor Ar
utmhrkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressatema fdr gemenskapens rattsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprlk inom EG,
- hinvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmilningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETTA OMRADE

Trots vad som sAgs i protokoll 1 skall termen "medlemsstat(er)" i de rattsakter sor f6rtecknas i denna
bilaga, forutom den inneb6rd den har i de relevanta EG-aktema, iven avse Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och (Osterrrike.

RATTSAKTER SOM DET HINVISAS TILL

A. ALLMANT SYSTEM

1. 389 L 0048: Ridets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning
f6r erkinnande av examensbevis 6ver beh6righetsgivande h6gre utbildning som omrfattar minst
tre its studier (EGT rr L 19, 24.1.1989, s. 16).

Schweiz skall, trots bestimmelsema i direktiv 89/48/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enigt direktivet senast den 1 januari 1995 i stillet f6r den 1 januari
1993.

B. JUJSTYRKEN

2. 377 L 0249: Ridets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underldttande far
advokater att effektivt begagna sig av friheten art tillhandahidla tjhnster (EGT nr L 78,
26.3.1977, s. 17) i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 91)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 160).
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Bestammelsema i direklivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till mpas med f6ljande
anpassning:

F61jande tillAgg skall g6ras i artikel 1.2:

"I Finland: "asianajaja/advokat"

I Island: "i6gma6ur"

I Liechtenstein: "Rechtsanwalt"

I Norge: "advokat"

I Schweiz: "avocat/avvocato/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/
Fuirsprecher/Ftirsprech"

I Sverige: advokat"

I 6sterrike: "Rechtsanwalt"."

C. MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

3. 381 L 1057: Ridets direktiv 81/1057/EEG av den 14 december 1981 om komplettering av
direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG och 78/1026/EEG om 6msesidigt erkainnande
av utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis f6r likare, sjuksk6terskor med ansvar f6r
allman hilso- och sjukvArd, tandlikare respektive veterinarer med avseende pA f6rvirvade
rAttigheter (EGT nr L 385, 31.12.1981, s. 25)

Uikare

4. 375 L 0362: Ridets direktiv 75/362/EEG av den 16 juni 1975 om 6msesidigt erkannande av
utbildnings-, exarnens- och andra beh6righetsbevis f6r lhkare inklusive Aitgdrder f6r at
underlAtta det faktiska ut6vandet av etableringsr~tten och friheten aft tillhandahilla tianster
(EGT or L 167, 30.6.1975, s.1) i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 90)

- 382 L 0076: Ridets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 (EGT nr L 43,
15.2.1982, s. 21)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT or L 302, 15.11.1985, s. 158)

- 389 L 0594: Ridets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rgdets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73).

Schweiz skall, utan hinder av bestAmmelsema i direktiv 75/362/EEG efter anpassning enligt
detta avtal, fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stallet f6r den
I januari 1993.
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Bestmimnelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med fbljande
anpassning:

a) F61jande tillAgg skall g6ras i artikel 3:

"i) I Osterrike

"Doktor der gesamten Heilkunde" (examensbevis som lgkare) som utfairdas av
medicinsk universitetsfakultet saint "Bescheinigung fOber die Absolvierung der
Tatigkeit als Arzt im Praktikum" (utbildningsbevis 6ver praktisk utbildning f6r
likare) som utfArdas av de beh6riga myndighetema.

n) I Finland

"Todistus liketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiatexamen"
(utbildningsbevis som medicine licentiat) som utfArdas av en medicinsk
universitetsfakultet saint ett utbildningsbevis 6ver praktisk utbildning som utfArdas
av de beh6riga hlso- och sjukvirdsmyndighetema.

o) I Island

"Pr6f i leknisfrtSi fri laknadeild Hisk61a fslands" (examensbevis frin medicinska
fakulteten vid Islands universitet) saint ett utbildningsbevis om praktisk utbildning
vid sjukhus under minst 12 mknader som utf'rdas av chefsliikare.

p) I Liechtenstein

De examens- och utbildningsbevis och andra beh~rigbetsbevis som utfArdas i ett
annat land, som detta direktiv tillhimpas pA och som finns upprdknade i fbreliggande
artikel, tillsammans med ett intyg 6ver avslutad praktisk utbildning som utfrdas av
de beh6riga myndigheterna.

q) I Norge

"Bevis for bestitt medisinsk embetseksamen" (examensbevis som cand.med.) som
utf~rdas av medicinsk universitetsfakultet saint ett intyg 6ver praktisk utbildning
som utfkrdas av de behbriga hAlso- och sjukvirdsmyndighetema.

r) I Sverige

"LAkarexamen" som utfArdas av medicinsk universitetsfakultet saint en intyg Over
praktisk utbildning som utfiirdas av socialstyrelsen.

s) I Schweiz

"Eidgen6ssisch diplomierter Arzt/titulaire du dipl6me federal de m~decin/titolare di
diploma federale di medico" (examensbevis som medicine doktor) som utfArdas av
inrikesdepartementet."
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b) F6jande tilligg skall g6ras i artikel 5.2:

"I Finland

"Todistus erikoislikirin oikeudesta/bevis om specialistrittigheten" (bevis om
specialistkompetens som lIkare) som utfArdas av de beh6riga myndigheterna.

I Island

"SdrfrEileyfi" (bevis om specialistkompetens som lhkare) som utfardas av hilsomini-
steriet.

I Liechtenstein

De examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utfirdas i ett annat
land, som detta direktiv tillhmpas pA och som finns uppraknade i f6religgande artikel,
tillsammans med ett intyg fver avslutad praktisk utbildning som utfardas av de beh6riga
myndigheterna.

I Norge

"Bevis for tillatelse tl1 A benytte spesialisttittelen" (bevis om ritten att anviinda spe-
cialisttiteln) som utfiardas av de beh6riga myndigheterna.

I Schweiz

"Spezialarzt/spicialiste/specialista" (bevis om specialistkompetens som likare) som
utflrdas av de beh6riga myndigheterna.

I Sverige

"Bevis om specialistkompetens f6r lakare utfardat av socialstyrelsen".

I 6sterrike

"Facharztdiplom" (examensbevis som specialist) so. utfArdas av de beh6riga
myndighetema."

c) F61jande tillAgg skall garas i strecksatserna i artikel 5.3:

- Anestesiologi och intensivvdrd

"Finland: anestesiologia/anestesiologi
Island: svmfingalzkningar
Uechtenstein: Anisthesiologie
Norge: anestesiologi
Schweiz: Anis thesiologie/anesthsiologie/anestesiologia
Sverige: anestesiologi
Osterrike: AnAsthesiologie"
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- Alm.nn kirurgi

"Finland: kirurgia/lirurgi
Island: almennar skur61wkningar
Liechtenstein: Chirurgie
Norge: generell kirurgi
Schweiz: Chirurgie/chirurgie/chirurgia
Sverige: allmin kirurgi
Osterrike: Chirurgie

- Neurodrurgi

"Finland: neurokirurgia/neurokirurgi
Island: taugaskur6lwkningar
Liechtenstein: Neurochirurgie
Norge: nevrokirurgi
Schweiz: Neurochirurgie/neurochirurgie/neurochirurgia
Sverige: neurokirurgi
6sterrike: Neurochirurgie"

- Kvinnosjukdomar och forlossningar (obstetrik och gynekologi)

"Finland: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och
f6rlossningar

Island: kvenle-kningar
Liechtenstein: Gynikologie und Geburts-hilfe
Norge: fodselshjelp og kvinnesykdomnxer
Schweiz: Gynikologie und Geburtshilfe/gyn6cologie et obstdtri-

que/ginecologia e ostetricia
Sverige: kvinnosjukdomar och f6rlossningar (obstetrik och gyne-

kologi)
Osterrike: Frauenheilkunde und Geburtshilfe"

- Almnan internmedicin

"Finland: sisAtaudit/inremedicin
Island: lyflmkningar
Liechtenstein: Innere Medizin
Norge: indremedisin
Schweiz: Innere Medizin/m6decine inteme/medicina interna
Sverige: allmn internmedicin
6sterrike: Innere Medizin"

- Cgonsjukdomar (oftalnologi)

"Finland: silm~itaudit/6gonsjukdomar
Island: augnickningar
Liechtenstein: Augenheilkunde
Norge: oyesykdomxner
Schweiz: Ophthalmologie/ophtalmologie/oftahmologia
Sverige: 6gonsjukdomar (oftalmologi)
6sterrike: Augenheilkunde"
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- 6ron-, nlds- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

"Finland: korva-, nena- ja kurkkutaudit/6ron-, nis- och
strupsjukdomar

Island: hils-, nef- og eyrnalakningar
Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Norge: ore-nese-halssykdommer
Schweiz: Oto-Rhino-Laryngologie/otorhinolaryn-

gologie/otorinolarin-goiatria
Sverige: 6ron-, nas- och hals-sjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Osterrike: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten"

- Barnallderns invdrtes sjukdomar (pediatrik)

"Finland: lastentaudit/barnsjukdomar
Island: barnalwkningar
Liechtenstein: Kinderheilkunde
Norge: bamesykdommer
Schweiz: Pddiatrie/pddiatrie/pediatria
Sverige: bamailderns invirtes sjukdomar (pediatrik)
Osterrike: Kinderheilkunde"

- Lungsjukdomar (pneumonologi)

"Finland: keuhkosairaudetlungsjukdomar
Island: lungnalxkningar
Liechtenstein: Lungenkrankheiten
Norge: lungesykdommer
Schweiz: Lungenkrankheiten/maladies des poumons/ malattie pol-

monari
Sverige: lungsjukdomar (pneumonologi)
Osterrike: Lungenkrankheiten"

- Urologisk kirurgi

"Finland: urologia/urologi
Island: Ovagfaraskur~lakningar
Liechtenstein: Urologie
Norge: urologi
Schweiz: Urologie/urologie/urologia
Sverige: urologisk kirurgi
Osterrike: Urologie"

- Ortopedisk kirurgi

"Finland: ortopedia ja trauma-tologia/ortopedi och traumatologi
Island: bm-dunarskur6lkningar
Liechtenstein: OrthopAdische Chirurgie
Norge: ortopedisk kirurgi
Schweiz: Orthopidische Chirurgie/chirurgie orthopdique/chirurgia

ortopedica
Sverige: ortopedisk kirurgi
Osterrike: Orthopadie und ortho-padische Chirurgie"

Vol. 1818, 1-31121



166 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

- Klinisk patologi

"Finland: patologia/patologi
Island: liffierameinafrz6i
Liechtenstein: Pathologie
Norge: patologi
Schweiz: Pathologie/pathologie/ patologia
Sverige: klinisk patologi
Osterrike: Pathologie"

- Nervsjukdomar (neurologi)

"Finland: neurologia/neurologi
Island: taugall-kningar
Liechtenstein: Neurologie
Norge: nevrologi
Schweiz: Neurologie/neurologie/neurologia
Sverige: nervsjukdomar (neurologi)
Osterrike: Neurologie"

- Allmdn psykiatri

"Finland: psykiatria/psykiatri
Island: ge6lwkningar
Liechtenstein: Psychiatric und Psychotherapie
Norge: psykiatri
Schweiz: Psychiatrie und Psychotherapie/psychiatrie et

psychothdrapie/ psichiatria e psicoterapia
Sverige: allminn psykiatri
Osterrike: Psychiatrie"

d) F6ljande tilligg skall g6ras i strecksatserna i artikel 7.2.:

- Klinisk biologi

"6sterrike: Medizinische Biologic"

- Biologisk hematologi

"Finland: hematologiset laboratoriotutkimukset/ hematologiska
laboratorieunders6kningar"

- Klinisk bakferiologi

"Finland: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Island: syklafrm.i
Norge: medisinsk mikrobiologi
Sverige: klinisk bakteriologi
Osterrike: Hygiene und Mikrobiologie"
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- Klinisk kemi

"Finland:
Norge:
Sverige:
Osterrike:

- Klinisk immunologi

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:
Osterrike:

- Plastikidrurgi

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:
Schweiz:

Sverige:
Osterrike:

- Thoraxkrurgi

"Finland:

Island:
Norge:
Sverige:

- Barnkirurgi

"Finland:
Island:
Norge:
Schweiz:
Sverige:

- KlirUirurgi

"Island:
Norge:

- Hjirtsjukdomar

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

kliininen kemia/klinisk kemi
klinisk kjemi
klinisk kemi
Medizinisch-chemische Labordiagnostik"

imnmunologia/immunologi
6nacmisfr.6i
ixnmunologi og transfusjonsmedisin
klinisk immunologi
Immunologie"

plastiikkakirurgia/plastikkirurgi
lWtalaekningar
plastikkirurgi
plastikkirurgi
Plastische und Wiederherstellungschirurgie/ chirurgie
plastique et reconstructive/ch irurgia plastica e
ricostruttiva
plastikkirurgi
Plastische Chirurgie"

thorax- ja verisuoni-kirurgia/thorax- och
karlkirurgi
brj6stholsskur6lakningar
thoraxkirurgi
thoraxkirurgi"

lastenkirurgia/bamkirurgi
barnaskur6l]kningar
barnekirurgi
Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile
barnkirurgi"

x6askur61 ikningar
karkirurgi"

kardiologia/kardiologi
hjartalckningar
hjertesykdommer
hjArtsjukdomar"
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- Matsmnltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)

"Finland: gastroenterologia/gastroenterologi
Island: meltingarlakningar
Norge: fordoyelsessykdommer
Sverige: matsmiltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk

gastroenterologi)"

- Reumatiska sjukdomar

"Finland: reumatologia/reumatologi
Island: gigtlmkningar
Liechtenstein: Rheumatologie
Norge: revmatologi
Sverige: reumatiska sjukdomar"

- Hematologi

"Finland: kliininen hematologia/klinisk hematologi
Island: b166meinafrm6i
Norge: blodsykdommer
Sverige: hematologi"

- Endokrina sjukdomar

"Finland: endokrinologia/endokrinologi
Island: efnaskipta- og innkirtlalmkningar
Norge: endokrinologi
Sverige: endokrina sjukdomar"

- Medicinsk rehabilitering

"Finland: fysiatria/fysiatri
Island: orku- og endurhwfingarlmkningar
Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation
Norge: fysikalisk medisin og rehabilitering
Schweiz: Physikalische Medizin und Rehabilitation/ m6decine

physique et rthabilitation/medicina fisica e riabilitazione'
Sverige: medicinsk rehabilitering
Osterrike: Physikalische Medizin"

- Hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venereologi)

"Finland: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och k6nssjukdomar
Island: h 6-- og kynsjfikd6malmkningar
Liechtenstein: Dermatologie und Venereologie
Norge: hud- og veneriske sykdonuner
Schweiz: Dermatologie und Venereologie/dermatologie et

vdndr~o-logie/dermatologia e venereologia
Sverige: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och

venereologi)
Osterrike: Haut- und Geschlechtskrankheiten"
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- Radiologi

"Island: geislalwkningar
.Norge: radiologi

Osterrike: Radiologie"

- ROntgendiagnostik

"Finland: radiologia/radiologi
Liechtenstein: Medizinische Radiologie
Schweiz: Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/radiologie

m~dicale - radiodiagnostic/radiologia medica -
radiodiagnostica

Sverige: r6ntgendiagnostik
Osterrike: Radiologie-Diagnostik"

- Tumrsjukdomar (allmdn onkologi)

"Finland: sy6pitaudit ja sidehoito/cancersjukdomar och radioterapi
Norge: onkologi
Schweiz: Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/radiologie

m6dicale - radio-oncologie/radiologia medica - radio-
oncologia

Sverige: tum6rsjukdomar (allmAn onkologi)
Osterrike: Radiologie-Strablentherapie"

- Tropiknedicin

"Schweiz: Tropenkrankheiten/mala-dies tropicales/malattie
tropicali"

- Barn- och ungdomspsykiatri

"Finland: lastenpsykia-tria/bampsykiatri
Island: barnage6lkningar
Liechtenstein: Kinder- und Jugend-psychiatrie und -psychotherapie
Norge: bame- og ungdoms-psykiatri
Schweiz: Kinder- und Jugend-psychiatrie und -psycho-

therapie/psychiatrie et psychothdrapie d'enfants et
d'adolescents/psichiatria e psico-terapia infantile e
delradolescenza

Sverige: barn- och ungdoms-psykiatri"

- Ldngvdrdsmedicin

"Finland: geriatria/geriatri
Island: 61drunarlzkningar
Liechtenstein: Geriatrie
Norge: geriatri
Sverige: lingvirdsmedicin"
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- Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

"Finland: nefrologia/nefrologi
Island: n~rmalaEkningar
Norge: nyresykdomnmer
Sverige: medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

- InfeiMonssjukdomar

"Finland: infektiosairaudet/in-fektionssjukdomar
Island: smitsjdkd6mar
Norge: infeksjonssykdommer
Sverige: infeklionssjukdomax"

- Samhallsmedicin

"Finland: terveydenhuolto/hglso-vird
Island: filagslkningar
Liechtenstein: PrAvention und Gesundheitswesen
Norge: samfunnsmedisin
Schweiz: Privention und Gesund-heitswesen/prdvention et sant

publique/prevenzione e sanitA pubblica
Osterrike: Sozialmedizin"

- Klinisk farmakologi

"Finland: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi
Island: lyfjafrm6i
Norge: klinisk farmakologi
Sverige: klinisk farmakologi"

- Yrkesmedicin

"Finland: tybterveyshuolto/f6re-tagshAlsovArd
Island: atvinnulmkningar
Norge: yrkesmedisin
Sverige: yrkesmedicin
0sterrike: Arbeitsmedizin"

- Internmedicinsk allergologi

"Finland: allergologia/allergologi
Island: ofnmmislEkningar
Sverige: internmedicinsk allergologi"

- Gastroenterologisk kirurgi

"Finland: gastroenterologia/gastroenterologi
Norge: gastroenterologisk kirurgi"
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- Nuklearmedicin

"Finland: isotooppitutkimukset/isotopunders6kningar
Schweiz: Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/radiologie

m6dicale - m6decine nucldaire/radiologia medica -
medicina nucleare

6sterrike: Nukleamedizin"

- Tand-, mun- och kldk- och ansikskirurgi (grundutbildning f6r lakare och
tandlakare)

"Finland: leukakirurgia/kikkirurgi
Uechtenstein: Kieferchirurgie
Norge: kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Schweiz: Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/ chirurgia mas-

cello-facciale"

5. 375 L 0363: RAdets direktiv 75/363/EEG av den 16 juni 1975 om samordning av
bestimmelsema i lagar och andra f6rfattningar om verksamhet som lakare (EGT nr L 167,
30.6.1975, s. 14) i dess lydelse enligt

- 382 L 0076: RAdets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 (EGT nr L 43,
15.2.1982, s. 21)

- 389 L 0594: Ridets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19).

Schweiz skall, trots bestammelsema i direktiv 75/363/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stillet f6r den 1 januari
1993.

6. 386 L 0457: R~dets direktiv 86/457/EEG av den 15 september 1986 om sarskild utbildning f6r
allmanpraktiserande lakare (EGT nr L 267, 19.9.1986, s. 26)

Norge skall, trots bestaimmelsema i artikel I i direktiv 86/457/EEG efter anpassning enligt detta
avtal, fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1995 i stAllet for den 1
januari 1993.

Schweiz skall, trots bestanmelsema i direktiv 86/457/EEG, efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stiilet f6r den 1 januari
1993 respektive den I januari 1999 i stAllet f6r den 1 januari 1995.

7. C/268/90/s. 2: F6rteckning 90/C 268/02 6ver benamningar pi utbildnings-, examens- och
andra beh6righets-bevis f6r allmdnpraltiserande likare som offentliggiorts i 6verensstammelse
med artikel 12.2 i rAdets direktiv 86/457/EEG (EGT nr C 268, 14.10.1990, s. 2)
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Sjuksk6terskor

8. 377 L 0452: Rfidets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om 6msesidigt erkinnande av
utbildnings-, examens- och andra behbrighetsbevis f6r sjuksk6terskor med ansvar f6r aLlmin
hilso- och sjukvhrd saint tgirder f6r att underlta det faktiska ut6vandet av etableringsritten
och friheten att tillhandahilla tjanster (EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1) i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 91)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: Rldets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: Rldets direktiv 89/595/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 30)

- 390 L 06S8: Rldets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73).

Schweiz skall efter anpassning trots bestminmelserna i direktiv 77/452/EEG, enligt detta avtal,
fullgbra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stillet f6r den 1 januari
1993.

Bestkamnelsema i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillhmpas med foljande
anpassning:

a) F6ojande tilligg skall g6ras i artikel 1.2:

"I Finland

"sairaanhoitaja/sjuksk6tare - terveydenhoitaja/hilsovArdare".

I Island

"hjtkrunarfrt/ingur".

I Liechtenstein

"Krankenschwester - Krankenpfleger".

I Norge

"offentlig godkjent sykepleier".
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I Schweiz

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirrnire - infirmier/infermiera - infermiere".

I Sverige

"sjuksk6terska"

I Osterrike

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger"."

b) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 3:

"m) I 6sterrike

"Diplorn in der algemeinen Krankenpflege" (examensbevis i allmAn sjukvArd) som
utfardas av statligt erkinda sjukskbterskeskolor.

n) I Finland

examensbevis som "sairaanhoitaja/sjuksk6tare" eller "terveydenhoitaja/ hilsovArdare"
som utfardas av en sjuk-virdslaroanstalt.

o) I Island

.pr6f i hjfikrunarfri6um fri Hisk6la Islands" (examensbevis frin medicinska
fakultetens sjuksk6terskeenhet vid Islands universitet).

p) I Liechtenstein

de examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utfirdas i ett
annat land, som delta direktiv tilllimpas pA och som finns upprAknade i f6religgande
artikel;

q) I Norge

"bevis for best~tt sykepleiereksamen" (examensbevis f6r sjuksk6terskor) som
utfardas av en sjuksk6terskeskola.

r) I Sverige

examensbevis f6r sjuksk6terskor som utfardas av virdh6gskola.

s) I Schweiz

"diplomierte Krankenschwester fur allgemeine Krankenpflege - diplomierter
Krankenpfleger ffir allgemeine Kranken-pflege/infirmi~re dipl6mde en soins g6-
ndraux - infirmier dipl6mi en soins gdniraux/infermiera diplomata in cure generali
- infermiere diplomato in cure generali" (exarnensbevis f6r sjuksk6terskor) som
utfirdas av den behoriga myndigheten."
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9. 377 L 0453: Rldets direktiv 77/453/EEG av den 27 juni 1977 om samordning av
bestammelsema i lagar och andra f6rfattningar om verksamhet som sjuksk6terska med ansvar
f6r allmiAn hilso- och sjukvld (EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 8) i dess lydelse enligt

389 L 0595: Rldets direktiv 89/595/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 30).

Schweiz skaU, trots bestknnelsema i direktiv 77/453/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stiUet f6r den 1 januari
1993.

Tandlikare

10. 378 L 0686: RAdets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om 6msesidigt erklnnande av
utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis for tandlikare inklusive ItgArder f6r att
underlltta det faktiska ut6vandet av etableringsrfitten och friheten att tillhandahfilla tjinster
(EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1) i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 91)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: Rgdets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rldets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73).

Schweiz skall, trots bestAmmelsema i direktiv 78/686/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stallet f6r den 1 januari
1993.

Bestkxmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tilhinpas med f6ljande
anpassning:

a) F61jande tillAgg skall g6ras i artikel 1:

"I Finland
hammasla.k~ri/tandl~kare.

I Island
tannlzknir.

I Liechtenstein
Zahnarzt.

I Norge
tannlege.

I Schweiz
Zahnarzt/mddecin -dentiste/medico-dentista.
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I Sverige
tandlakare.

I sterrike
den yrkestitel som Osterrike kommer art anmala till de avtalsslutande parterna inom sex
ir rAknat frin dagen f6r delta avtals ikrafrtradande."

b) F61jande till]gg skall g6ras i artikel 3:

"m) I Osterrike

Det examensbevis sam Osterrike kommer att anminla till de avtalsslutande parterna
inom sex Ax rdknat frin dagen f6r detta avtals ikrafttrddande.

n) I Finland

"Todistus hammaslddketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologie
licentiatexamen" som utfirdas av en medicinsk universitetsfakultet saint ett bevis
om praktisk utbildning som utfardas av social- och h~isostyrelsen.

o) I Island

"Pr6f fri tannlmknadeild Hisk6la islands" (examensbevis frin odontologiska
fallteten vid Islands universitet).

p) I Liechtenstein

De examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utfardas i ett
annat land som detta direktiv omfattar och som finns uppraknade i f6religgande
artikel tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som utfardas av
de behbriga myndighetema.

q) I Norge

"Bevis for bestitt odontologisk embetseksamen" (examensbevis om avlagd cand.
odont.-examen) som utfardas av en odontologisk universitetsfakultet.

r) I Sverige

"Tandlfarexamen", som utfirdas av tandlikarh6gskolor saint ett bevis om praktisk
utbildning som utflardas av socialstyrelsen.

s) Schweiz

"Eidgen~ssisch diplomierter Zahnarzt/ titulaire du dipl6me f~d6ral de mddecin-
dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (examensbevis som
tandlakare) som utfirdas av det federala inrikesministeriet."
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c) F6ljande tillggg skall g6ras i strecksatsema i artikel 5, som anges nedan:

1. Ortodonti

"- I Finland

"'odistus erikoishammasl~klrin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om
specialist tandlikarrlittighet inom omrAdet tandreglering" (utbildningsbevis i
tandreglering) som utfirdas av de beh6riga myndighetema.

I Norge

"Bevis for gjennomgAtt spesialistutdanning i kjeveortopedi" (utbildningsbevis om
specialiststudier i tandreglering) som utf'rdas av odontologisk universitetsklinik.

- ISchweiz

"Dr.med.dent., Kieferortholide/dipl6me, dr.mdd.dent., orthodontiste/diploma, dott.-
med. dent., ortodontista" (bevis om specialiststudier i tandreglering) som utfardas av
den beh6riga myndigheten.

- I Sverige

"Bevis om specialist-kompetens i tandreglering" som utf rdas av socialstyrelsen".

2. Munkirurgi:

I Finland

"Todistus erikoishammaslai.ik.rin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian)
alalla/bevis om specialisttandlikarrnttigheten inom orndet oralkirurgi (tand- och
munkirurgi)" som utf'rdas av de beh6riga myndighetema.

I Norge

"Bevis for giennomgitt spesialistutdanning i oralkirurgi" (bevis om specialiststudier
i oralkirurgi) som utfirdas av odontologisk universitetsfakultet.

- I Sverige

"Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" som utfArdas
av socialstyrelsen".
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d) Fi6jande text skall inf6ras:

"Artikel 19b

Fr.o.m. den tidpunkt d5 Osterrike vidtar Atgirder som &r n6dvindiga f6r att f61ja detta
direktiv skall de stater som omfattas dArav, for art kunna genomf6ra den verksamhet som
avses i artikel 1 i direktivet, s som det anpassats f6r EES-andaml, erkanna de
utbildnings- och examensbevis och andra beh6righetsbevis f6r Ilkare som i Osterrike
tilldelas dem som phb6rjat sin universitetsutbildning f6re EES-avtalets ikraftiridande
tillsammans med ett intyg som utfirdas av de beh6riga 6sterrikiska myndighetema, art
dessa personer faktiskt, ph f6reskrivet sAtt och huvudsakligen i Osterrike har ignat sig At
den verksamhet som finns nArmare angiven i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tire
fr i f6ljd under en femirsperiod f6re dagen fbr utfardandet av beviset och art dessa
personer a" beh6riga at ut6va nimnda verksamhet pi samma villkor som de som innehar
de utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis som avses i artikel 3 m.

Det krav ph tre As erfarenhet som avses i f6rsta stycket skall frhnghs, nar det gAller
personer som med framg&ng har avslutat minst tire As studier, vilka av de beh6riga
myndigheterna intygats motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv
78/687/EEG."

11. 378 L 0687: Rhdets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av
bestanmelserna i lagar och andra f6rfattningar om verksamhet som tandlAkare (EGT nr L 233,
24.8.1978, s. 10)

Schweiz skall, trots bestamnelsema i direktiv 78/687/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stillet f6r den 1 januari
1993.

Bestkmnelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilAlnpas med f6ljande
anpassning:

I artikel 6 skall frasen "personer som omfattas av artikel 19 i direktiv 78/686/EEG" lyda "per-
soner som omfattas av artikel 19, 19a och 19b i direktiv 78/686/EEG".

NAr det giller direktiv 78/686/EEG och 78/687/EEG (dvs. punkt 10 och 11 ovan) skall dessutom
f61jande gilla:

Till dess at tandlikarutbildningen i Osterrike genomf6rts enligt de villkor som faststillts enligt
direktiv 78/687/EEG och senast den 31 december 1998, skaln etableringsfriheten och friheten at
tilhandah&la tjinster uppskjutas dels for beh6riga tandlikare frhn de 6vriga lUnder som omfattas av
detta direktiv i Osterrike, dels f6r behbriga 6sterrikiska likare som ut6var tandlikaryrket i de 6vriga
Under som omfattas av detta direktiv.

Under den tillfAlliga avvikelse som angetts ovan kommer almama eller sarskilda rAnigheter rorande
etableringsrAtten och friheten at tillhandahla tjanster, som eventuellt f6religger enligt 6sterrikiska
bestammelser eler konventioner som reglerar f6rhillandet mellan Osterrike och et annat land som
omfattas av detta direktiv a" bibehIllas och tillimpas p icke-diskriminerande grund i f6rhillande till
6vriga lander som omfattas av delta direktiv.
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VeterinAirmedicin

12. 378 L 1026: RAdets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om 6msesidigt
erkdnnande av utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis f6r veterindrer inklusive
Stgarder f6r att underlitta det faktiska utovandet av etableringsrltten och friheten an
tillhandahUlla tjinster (EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1) i dess lydelse enligt:

- 1 79 H: Anslutningsakten fir Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: Rtdets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Ridets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT or L 353,
17.12.1990, s. 73).

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande
anpassning:

F61jande tiUAgg skall g6ras i artikel 3:

"m) I Osterrike

"Diplom-Tierarzt" (examensbevis f6r vete-rinarer) som utf'rdas av Wiens univer-
sitet fdr veterinamedicin.

n) I Finland

"Elainl5iiketieteen lisensiaatti/veterindrmedicine licentiat", en examensbevis som
utfArdas av veterinarmedicinska h6gskolan.

o) I Island

De examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utfardas i et
annatland som omfattas av detta direktiv och som finns uppriknade i denna artikel
tillsanmmans med en bevis om avslutad praktisk utbildning som utfirdas av de
beh6riga myndigheterna.

p) I Liechtenstein

De examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utflrdas i en
annat land som omfattas av delta direktiv och som finns upprdknade i denna artikel
tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som utfardas av de
beh6riga myndighetema.

q) I Norge

"Eksamensbevis utstedt av Norges veterinwrhogskole for bestltt veterinxrmedisinsk
embetseksamen (examensbevis som cand.med.vet.) som utfardas av Norges
veterinirmedicinska h6gskola.
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r) I Sverige

"Veterindrexamen" som utfardas av lant-bruksuniversitetet.

s) I Schweiz

"Eidgen6ssisch diplomierter Tierarzt/titulaire du dipl6me f6ddral de vdtd-
rinaire/titolare di diploma federale di veterinario" (examensbevis f6r veterinirer)
som utfArdas av inrikesdepartementet."

13. 378 L 1027: Ridets direktiv 78/1027/EEG av den 18 december 1978 om samordning av
bestimmelserna i lagar och andra f6rfattningar om verksamhet som veterinar (EGT nr L 362,
23.12.1978, s. 7) i dess lydelse enligt

389 L 0594: Rldets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT iir L 341,
23.11.1989, s. 19)

Barnmorskor

14. 380 L 0154: RAdets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om 6msesidigt erkannande av
utbild-nings-, examens- och andra beh6righetsbevis f6r bammorskor inklusive ftgArder f6r att
underlitta det faktiska utbvandet av etableringsr5tten och friheten at tillhandahlla tjtnster
(EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1) i dess lydelse enligt

- 380 L 1273: Rldets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 (EGT ne L 375,
31.12.1980, s. 74)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 389 L 0594: Rldets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/BEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73).

Schweiz skall, trots bestimmelsema i direktiv 80/154/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stlet for den 1 januari
1993.

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foljande
anpassning:

a) F61jande tillgg skall goras i artikel 1:

"I Finland
- "ktil6/barnmorska".

I Island
- "lj6sm66ir".
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I Liechtenstein
- "Hebamme".

I Norge
- "jordmor".

I Schweiz
- "Hebamnme/sage-femme/evatrice".

I Sverige
- "bammorska".

I 6sterrike
- "Hebanune"."

b) F61jande tillggg skall g6ras i artikel 3:

"m) I Csterrike

"Hebammen-Diplom" som utf'rdas av barnmorskeskola.

n) I Finland

"kitil6/barnmorska" eller "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja gitiyshuolto/
specialsjuksk6tare, kvinnosjukdomar och m6dravird" (examensbevis f6r
barmorskor) som utf~rdas av sjukv/rdsliroanstalt.

o) I Island

"pr6f fri L6smwabrask61a islands" (examensbevis frin barnmorskeskolan i Island).

p) I Liechtenstein

de examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som utfardas i ett
annat land som omfattas av detta direktiv och som finns uppraknade i f6religgande
artikel.

q) I Norge

"bevis for bestAtt jordmoreksamen" (examensbevis f6r bammorskor) som utfardas
av en barnmorskehogskola och ett bevis om praktisk utbildning som utfardas av de
beh6riga hlso- och sjukvirdsmyndigheterna.

r) I Sverige

examensbevis som barnmorska som utfirdas av virdh6gskola.

s) I Schweiz

"diplomierte Hebammne/sage-femme dipl6mie/levatrice diplomata" (exarnensbevis
f6r barnmorskor) som utfirdas av den beh6riga myndigheten."
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15. 380 L 0155: Rldets direktiv 80/155/EEG av den 21 januari 1980 om samordning av
bestimmelsema i lagar och andra f6rfattningar om r tten att phb6dja och ut6va verksamhet som
barnmorska (EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 8) i dess lydelse enligt

389 L 0594: Rldets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 341,
23.11.1989, s. 19)

Schweiz skall, trots bestanimelsema i direktiv 80/155/EEG efter anpassning enligt detta avtal,
fullg6ra sina skyldigheter enligt direktivet senast den 1 januari 1997 i stillet f6r den I januari
1993.

Farmaci

16. 385 L 0432: Ridets direktiv 85/432/EEG av den 16 september 1985 om samordning av
bestammelserna i lagar och andra f6rfattningar om viss farmaceutisk verksanhet (EGT nr L
253, 24.9.1985, s. 34)

17. 385 L 0433: Ridets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om 6msesidigt erkAnnande
av utbildnings-, exarens- och andra beh6righetsbevis i farmaci inklusive AtgArder for at
underIlgta det faktiska ut6vandet av etableringsrgtten nir det giller viss farmaceutisk
verksamhet (EGT nr L 253, 24.9.1985, s. 37) i dess lydelse enligt

- 385 L 0584: RAdets direktiv 85/584/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 42)

- 390 L 0658: Rhdets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73)

Bestmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAnpas med f61jande
anpassning:

a) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 4:

"i) I Osterrike

"Staatliches Apothekerdiplom" (statligt examensbevis f6r farmaceuter) som utfirdas
av de beh6riga myndigheterna.

n) I Finland

"Todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (kandidatexamen i
farmaci) som utfirdas av et universitet.

o) I Island

"Pr6f fri Hhsk6la islands i lyfjafra6i" (examensbevis i farmaci frin Islands
universitet).

p) I Liechtenstein

De examens-, utbildnings- och andra beh6righetsbevis som utf rdas i ett annat land
som onfattas av detta direktiv och som finns uppriknade i f6religgande artikel
tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som utfardas av de
beh6riga myndigheterna.
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q) I Norge

"Bevis for besthtt cand.pharm.-eksamen" (examensbevis som cand.pharrn.) som
utfirdas av en universitetsfakultet.

r) I Sverige

Apotekarexamen som utfardas av universitet i Uppsala.

s) I Schweiz

"Eidgen6ssisch diplomierter Apotheker/titulaire du dipl6me f~ddral de pharmacien/
titolare di diploma federale di farmacista" (examensbevis i farmaci) som utfTdas av
inrikesdepartementet.

D. ARKITEKTUR

18. 385 L 0384: Rhdets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det 6msesidiga erkiinnandet
av utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis ph arkitekturomridet, daribland Atgarder
f6r art underlitta ett effektivt utnyttjande av etableringsritten och fri-heten at tillhandahhlla
tj.nster (EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 15) i dess lydelse enligt

- 385 L 0614: Rhdets direktiv 85/614/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 376,
31.12.1985, s. 1)

- 386 L 0017: Ridets direktiv 86/17/EEG av den 27 januari 1986 (EGT nr L 27, 1.2.1986,
s. 71)

- 390 L 0658: Ridets direktiv 90/658/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 73)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r f6religgande avtal, tillampas med f6ijande
anpassning:

a) Fbljande tiUllgg skall g6ras i artikel 11:

"1) I Osterrike

- de examensbevis som utfairdas av tekniska h6gskolor i arkitektur
("Architektur"), byggnadsteknik ("Bauingenieurwesen") eller vag- och
vattenbyggnad ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen"),
("Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"),

- de examensbevis som utfirdas av konstakademin i Wien i arkitektur
("Meisterschule fOr Architektur"),

- de examensbevis som utfardas av konsffackskolan i Wien i arkitektur
("Meisterldasse fir Architektur"),

- de examensbevis som utfdrdas av konstfackskolan i Linz i arkitektur
("Meisterklasse fOr Architektur"),

- de examensbevis f6r ingenj6rer (Ing.) som utflrdas av tekniska
h6gskolor eller tekniska h6gskolor f6r byggnadsingenjbrer saint bevis
som "Baumeister", som styrker minst sex hs yrkeserfarenhet i
Osterrike och som stadfasts genom examen,
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beh6righetsbevis f6r h6gskoleingenj6rer eller ingenj6rskonsulter inom
byggnation ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen-
Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwixtschaft") enligt lagen om
vig- och vattenbyggnadsingenj6rer (Ziviltechnikergesetz, Forbunds-
republiken Osterrikes officiella tidning nr 146/1957).

m) I Finland

- de examensbevis som utfirdas av arki-tektavdelningarna vid de
tekniska h6gskoloma och vid Ulelborgs universitet (arkkitehti -
arkitekt),

- de examensbevis som utfhrdas av de tekniska laroanstalterna
(rakennusarkkitehti).

n) I Island

de examens- och utbildningsbevis och andra beh6righetsbevis som
utfirdas i ett annat land som omfattas av detta direktiv och sor finns
uppriknade i f6religgande artikel tillsammans med ett bevis orn
avslutad praktisk utbildning som utfrdas av de beh6riga
myndighetema.

a) I Liechtenstein

examensbevis frAn h6gre teknisk laroanstalt (H6here Technische Leh-
ranstalt). Architekt HTL).

p) I Norge

- de examensbevis (sor sivilarkitekt) som utfirdas av Norges Tekniska
Hogskola vid Trondheims universitet, Oslo arkitekturhbgskola och
Bergens arkitekturhbgskola,

- intyg om medlemskap i "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL),
om personema i friga har erhillit sin utbildning i ett land som
omfattas av delta direktiv.

q) I Sverige

- de examensbevis som utf rdas pA arkitektlinjen vid Tekniska
H6gskolan i Stockholm, Chalmers Tekniska Hogskola och Universitet
i Lund (arkitekt),

- intyg om medlemskap i "Svenska Arkitekters Riksf6rbund" (SAR),
om personema i friga har erhAllit sin utbildning i ett land som
omfattas av detta direktiv.

r) I Schweiz

- de examensbevis sor utfardas av f6rbundsstatens tekniska h6gskolor
(Eidgen6ssische Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques
FRdirales, Politecnici Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl. EPF,
arch.dipl.PF),

- de examensbevis sor utftirdas av arkitekturskolan vid universitetet i
Genive (Ecole d'architecture de l'Universit6 de Geneve: architecte
dipl6mi EAUG),
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examensbevis frAn de tekniska h6gskolorna (H6here Technische Leh-
ranstalten, Ecoles Techniques Suorieures, Scuole Tecniche Superiori:
Architekt HTL, architecte ETS, architeno STS), saint en intyg som
styrker en fyrarig yrkespraktik i Schweiz,
utbildningsbevis frin "Stiftung der Schweizerischen Register der In-
genieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres
suisse des ingdnieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione
dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e del tecnici"
(REG) "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A".

- utbildningsbevis frin "Stiftung der Schweizerischen Register der In-
genieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres
suisses des inginieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione
dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici"
(REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto KEG B"
saint eft bevis som styrker en fyrairig yrkespraktik i Schweiz."

b) Bestimmelserna i artikel 15 skall inte tillmpas.

19. C/205/89/s. S:. De utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis i arkitektur som ir
foremil f6r 6msesidigt erkinnande av medlemsstatema 89/C 205/06 (aktualisering av
meddelande 88/C 270/03 av den 19 oktober 1988) (EGT nr C 205, 10.8.1989, s. 5)

E. HANDEL OCH AGENTURVERKSAMHET

Partihandel

20. 364 L 0222: Rdets direkiiv 64/222iEEG av den 25 februari 1964 med detaljbestAmmelser f6r
6verglingstgirder inom f6jande nAringsomr den: partihandel samt agentuverksamhet inom
handel, industri och hantverk (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 857/64)

21. 364 L 0223: RAdets direktiv 64/223/EEG av den 25 februari 1964 om art uppni
etableringsfrihet och frihet art erbjuda tjinster f6r verksamhet inom partihandel (EGT nr 56,
4.4.1964, s. 863/64) i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 84)

Agenturverksamhet inom handel, industri och hantverk

22. 364 L 0224: Rdets direktiv 64/224/EEG av den 25 februari 1964 om at uppnl
etableringsfrihet och fri-het at tillhandaha tinster som agent vid affdrstransaktioner i
handel, industri och hantverk (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 869/64) i dess lydelse enligt

-- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 85)
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S 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 89)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985,
s. 155)

Bestkxmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillinpas med f61jande
anpassning:

F61jande tilligg skal g6ras i artikel 3:

Egenf6retagare Anst!Uda

"Finland: Kauppa-agentti Myyntimies/
Handelsagent F6rsiiljare
Kauppaedustaja
Handelsrepresentant

Smisali
Heildsali
Umbo6ssali
Farandsali

Handelsvertreter

Handelsagent
Kommisjonmr
Grossist

Agent/Agent/
Agente

Handelsagent
Mgklare
Kommissionir

Handelsagent

S61uma~ur

Handelsreisender

Handelsagent
Representant

Handelsreisender
Reprdsentant de commerce/ Rappresentante

Handelsresande

Handlungsreisender"

Egenrdretagare lnom detaUhandel

23. 368 L 0363: Ridets direktiv 681363/EEG av den 15 oktober 1968 om att uppni
etableringsfrihet och frihet att tillhandahlla ijanster som egenf6retagare inom detaljhandel (ur
ISIC-grupp 612) (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 496) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 86)

24. 368 L 0364: Ridets direktiv 68/364/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestimnelser om
6vergingsitgirder f6r sjalvstindiga niringsidkare inom detaljhandeln (ISIC-grupp ex 612)
(EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 6)
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Egenfbretagare nom partihandel med kol och verksamhet som agent inom kolhandel

25. 370 L 0522: Rildets direktiv 70/522/EEG av den 30 november 1970 om art uppni
etableringsfrihet och frihet at tiUhandahlla tjlnster som egenf6retagare inom partihandel med
kol och agenturverksamhet inom kolhandel (ur ISIC-grupp 6112) (EGT nr L 267, 10.12.1970,
s. 14) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 86)

26. 370 L 0523: Rldets direktiv 70/523/EEG av den 30 november 1970 om detaIjerade 6vergings-
bestAmmelser f6r egenfbretagare inom partihandeln med kol och agenturverksamhet inom
kolhandeln (ur ISIC-grupp 6112) (EGT nr L 267, 10.12.1970, s. 18)

Handel med och distribution av giftiga Aimnen

27. 374 L 0556: Rldets direktiv 74/556/EEG av den 4 juni 1974 med detaljbestlmmelser om
6vergingshtgirder f6r olika former av verksamhet inom handel med och distribution av giftiga
Afmnen och verksamhet som medf6r yrkesmlssig anvlndning av dessa produkter inidusive
verksamhet som agent (EGT nr L 307, 18.12.1974, s. 1)

28. 374 L 0557: Rhdets direktiv 74/557/EEG av den 4 juni 1974 om art uppnA etableringsfrihet och
frihet att tillhandah~lla t nster sor egenf6retagare och agent inom handel med och distribution
av giftiga imnen (EGT nr L 307, 18.11.1974, s. 5)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r fbreliggande avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

F6ljande tiI1~gg skall g6ras i bilagan:

"- Finland

1. Kemikalier som omnfattas av 1989 Irs kemikalielag med f6rordningar.
2. Biologiska bekimpningsmedel sor omfattas av 1969 Ars lag om bekimpningsmedel

med fdrordningar.

Liechtenstein

1. Bensen och tetraklorokarbon (f6rordning nr 23 av den I juni 1964).
2. Samtliga giftiga substanser och produkter enligt artikel 2 toxicitetslagen (SR

814.80), sarskilt de som fins inf6rda i f6rteckningen 6ver giftiga substanser eller
produkter 1, 2 och 3 enligt artikel 3 f6rordningen om giftiga substanser (SR
814.801) (till mplig enligt tullf6rdraget, kungorelse nr 47 av den 28 augusti 1979).

Norge

1. Dc bek mpningsmedel som omfatlas av rittsakten om bekimpningsmedel av den 5
april 1963 med f6rordningar.

2. De kemikalier sor omfattas av ffrordningen av den 1 juni 1990 om mirkning av
och handel med kemikalier, sor kan innebira fara f6r mlinniskans hilsa, med
motsvarande f6rordning om kemikalief6rteckningen.
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- Schwez

Samtliga giftiga substanser och produkter enligt artikel 2 toxicitetslagen (SR 814.80),
sarskilt de som finns inf6rda i f6rteckningen 6ver giftiga substanser eller produkter 1, 2
och 3 enligt artikel 3 i f6rordningen om giftiga substanser (SR 814.801).

- Sverige

1. Ytterst farliga och mycket farliga kemiska produkter som avses i f6rordningen om
kemiska produkter (1985:835).

2. Vissa f6regingare till narkotika som avses i f6reskriftema =rn tillstfind art tillverka,
saluf6ra och distribuera giftiga och mycket vidliga kemiska produkter (KIFS
1986:5, KIFS 1990:9).

3. De bekinpningsmedel, klass 1, sor avses i f6rordningen 1985:836.
4. Det milj6farliga avfall som avses i f6rordningen 1985:841.
5. PCB och de kemiska produkter innehillande PCB sor avses i f6rordningen

1985:837
6. De substanser som finns uppriknade i grupp B i kung6relsen om f6reskrifter f6r

sanitira grinsvirden (AFS 1990:13)
7. Asbest och de material innehllande asbest sor avses i kung6relsen AFS 1986:2

- tsterrike

Giftiga substanser och preparat sor ir kiassificerade som "starkt giftiga" cUer "giftiga" enligt
lagen om kemiska substanser (Chemikaliengesetz), F6rbundsrepublikens officiella tidning
326/1987 (224 paragrafen Gewerbeordnung)."

Handelsresande och hemfbrsaUare

29. 375 L 0369: Ridets direktiv 75/369/EEG av den 16 juni 1975 om Atgirder f6r art frAxnja den
faktiska eta-bleringsfriheten och friheten art tillhandahlla tjInster som handelsresande och
hemf6rsWljare, sarskilt 6vergmngstgirder f6r dessa former av verksamhet (EGT nr L 167,
30.6.1975, s. 29)

SjAlvstindiga handelsagenter

30. 386 L 0653: Ridets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av
medlemsstatemas lagar om sjilvstindiga handelsagenter (EGT nr L 382, 31.12.1986, s. 17)

F. INDUSTRI OCH L4NTVERK

Tillverknings- och bearbetningsindustrin

31. 364 L 0427: Ridets direktiv 64/427/EEG av den 7 juli 1964 med detaljbestamielser om
6vergIngsitgArder for egenf6retagare inom tillverknings- och processindustrin inom ISIC-
huvudgrupperna 23-40 (industri och hantverk) (EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1863/64) i dess
lydelse enligt

369 L 0077: Ridets direktiv 69/77/EEG av den 4 mars 1969 (EGT nr L 59, 10.3.1969,
s. 8)
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Bestarmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r foreliggande avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

Bestimmelsema i artikel 5.3 skall inte tillimpas.

32. 364 L 0429: Ridets direktiv 64/429/EEG av den 7 juli 1964 om genomf6rande av
etableringsfrihet och frihet art erbjuda tjAnster f6r egenf6retagare i tillverknings- och
processindustrin inom ISIC-huvudgruppema 23-40 (industri och hantverk) (EGT nr 117,
23.7.1964, s. 1880/64) i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 83)

Gruv- och mineralnfiring

33. 364 L 0428: Ridets direktiv 64/428/EEG av den 7 juli 1964 om att uppnA etableringsfrihet och
frihet art tiUhandahUa tinster som egenfbretagare inom gruv- och mineralnaringen (ISIC-
huvudgruppema 11-19) (EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1871/64) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 81)

Tlllhandahlllande av elektrlitet, gas, vatten och saultira tjinster

34. 366 L 0162: Ridets direktiv 66/162/EEG av den 28 februari 1966 om etableringsfriheten och
friheten att etablera sig som egenf6retagare inom sektorerna el-, gas-, vatten- och sanitira
tjinster (EGT nr 42, 8.3.1966, s. 584/66) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 82)

Lvsmedels- och dryckesvaruindustrin

35. 368 L 0365: Ridets direktiv 68/365/EEG av den 15 oktober 1968 om etableringsfriheten och
friheten art tilihandahilla jInster sor egenf6retagare inom livsmedels- och
dryckesvaruindustrin (ISIC-huvudgruppema 20 och 21) (EGT nr L260, 22.10.1968, s. 9) i dess
lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 83)

36. 368 L 0366: Ridets direktiv 68/366/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestnmmelser om
6vergingsitgirder f6r egenf6retagare inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin (ISIC-
huvudgrupper 20 och 21) (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 12)

Bestdamelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med f61jande
anpassning:

Bestimmelsema i artikel 6.3 skall inte tillimpas.
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Letande (prospektering och borrning) efter oUa och naturgas

37. 369 L 0082: Ridets direktiv 69/82/EEG av den 13 mars 1969 om att uppnA etableringsfrihet
och frihet art tillhandahllla tjanster som egenf6retagare i frAga om letande (prospekiering och
borming) efter oja och naturgas (ISIC-huvudgrupp ex 13) (EGT nr L 68, 19.3.1969, s. 4) i
dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, IWand och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 82)

G. TJAJVSTER FORKNIPPADE MED TRANSPORTER

38. 382 L 0470: Ridets direktiv 82/470/EEG av den 29 juni 1982 om AtgArder f6r art underltta ett
effektivt ut6vande av etableringsfriheten och friheten at tillhandah lUa tjlnster som
egenf6retagare inom vissa tjInster som Ar f6rknippade med transporter och komrnunikationer
och resebyrler (ISIC-grupp 718) samt lagring och magasinering (ISIC-grupp 720) (EGT nr L
213, 21.7.1982, s. 1) i dess iydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 156)

BestAimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

F61jande tillgg skall gbras i slutet av artikel 3:

"Finland

A. huolitsija/spedit6r laivanselvirtijaskeppsmaiklare
B. matkanjgrjestiji/researrangbr matkanvalittij/reseagent
C. -

D. autonselvitij/bilmrnklare

Island

A. skipami6lari
B. fer6askrifstofa
C. flutningami6st66
D. bifreibasko6un

Liechtenstein

A. Spediteur, Warentransportvermittler
B. Reiseb~irounternehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverstindiger, Wiger

Norge

A. speditor
skipsmegler

B. reisebyri
C. oppbevaring
D. bilinspektor
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Schweiz

A. Spediteur/exp6diteur/spedizioniere
ZoIldeklarant/d~clarant de douane/dichiarante di dogana

B. Reisebiirountemehmer/agent de voyage/agente di viaggio
C. Lagerhalter/entrepositaire/agente di deposito
D. Automobilexperte/expert en auto-mobiles/perito in automobili

Eichmeister/vdrificateur des poids et mesures/verificatore dei pesi e delle misure

Sverige

A. spedit6r
skeppsmliklare

B. resebyri
C. magasinering

lagring
f6rvaring

D. bilinspekt6r
bilprovare
bilbesiktningsman

Osterrike

A. Spediteur
Transportagent

B. Reiseburo
C. Lagerhalter

Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugpriufer

Kraftfahrzeugsachverstindiger
WIger"

H. FILMINDUSTRI

39. 363 L 0607: Ridets direktiv 63/607/EEG av den 15 oktober 1963 om genomf6rande av
Allmanna hand-lingsprogrammet f6r upphivande av begrInsningar av friheten att erbjuda
tjinster inom filmindustrin (EGT nr 159, 2.11.1963, s. 2661/63)

40. 365 L 0264: RAdets andra direktiv 65/264/EEG av den 13 maj 1965 f6r genomf6rande av
bestimmelsema i de allmama handlingsprogrammen f6r upphavande av begrainsningar av
etableringsfriheten och friheten art erbjuda tjAnster inom filmindustrin (EGT nr 85, 19.5.1965,
s. 1437/65) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 14)

41. 368 L 0369: Rdets direktiv 68/369/EEG av den 15 oktober 1968 om art uppni
etableringsfrihet som egenf6retagare inom filmdistribution (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 22)
i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 88)
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42. 370 L 0451: RAdets direktiv 70/451/EEG av den 29 september 1970 om at uppni
etableringsfrihet och frihet att erbjuda ijAnster som egenf6retagare inom filmproduktionen (EGT
nr L 218, 3.10.1970, s. 37) i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 88)

. OVRIGA SEKTORER

Afflrsmisslga IJinster nfir det gliller fast egendom och 6vrlga sektorer

43. 367 L 0043: RAdets direktiv 67/43/EEG av den 12 januari 1967 om att uppnA etableringsfrihet
och frihet att tillhandahhlla tjinster som egenf6retagare inom 1. handel med och f6rvaltning av
fast egendom (exklusive 6401), (ISIC-grupp ex 640) 2. vissa tjinster som inte finns
klassificerade p annat hall (ISIC-grupp 839) (EGT nr 10, 19.1.1967, s. 140/67) i dess lydelse
enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 86)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr 291, 19.11.1979, s. 89)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr 302, 15.11.1985, s. 156)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r f6religgande avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

F61jande tillfigg skall g6ras i slutet av artikel 2.3:

"I Finland:

- kiinteist6nvAlittiji/fastighetsf6rmedlare, fastighetsmiklare.

I Island:

- fasteigna- og skipasala,
- leigumi6larar.

I Liechtenstein:

- Immobilien- und Finanzmakler,
- Immobilienschitzer, Immobiliensachver-stndiger,
- ImmobilienhAndler,
- Baubetreuer,
- lmmobilien-, Haus- und Verm6gensverwalter.

I Norge:

- eiendomsmeglere, advokater,
- entreprenorer, utbyggere av fast eiendom,
- eiendomsforvalter,
- eiendomsforvaltere,
- utleiekontorer.
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I Schweiz:

- Uegenschaftenmakler/courtier en immeubles/agente irnmobiliare,
- Hausverwalter/gestionnaire en immeubles/amministratore di stabili,
- Inmobilien-Treuhander/rigisseur et courtier en immeubles/ fiduciario immobiliare.

I Sverige:

- fastighetsmiAklare,
- (fastighets-)virderingsman,
- fastighetsf6rvaltare,
- byggnadsentrepren6rer.

Osterrike

- Immobilienmakler,
- Immobilienverwaltung,
- Bautrager (Bauorganisator, Baubetreuer)."

Servicesektorn

44. 368 L 0367: Ridets direktiv 68/367/EEG av den 15 oktober 1968 om genomf6rande av
etableringsfrihet och frihet att erbjuda tinster som egenf6retagare inom servicesektom (ur
ISIC-huvudgrupp 85); 1. Restauranger, kafter, kogar och andra stiflen dir man iter och
dricker (ISIC-grupp 852); 2. Hotell, pensionat, campingplatser och andra slag av husrum
(ISIC-grupp 853) (EGT nr L 26, 22.10.1968, s. 86) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 86)

45. 368 L 0368: Ridets direktiv 68/368/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestirnmelser om
6verglngstgirder f6r egenf6retagare inom servicesektorn (ur ISIC-huvudgrupp 85); 1.
Restauranger, kafder, krogar och andra stillen dir man iter och dricker (lSIC-grupp 852); 2.
Hotel], pensionat, campingplatser och andra slag av husrum (ISIC-grupp 853) (EGT nr L 260,
22.10.1968, s. 19)

Verksamhet inom diverse branscher

46. 375 L 368: Ridets direktiv 75/368/EEG av den 16 juni 1975 om tgirder som underllttar
etableringsfriheten och friheten art tihlhandahila ljinster inom diverse branscher (ur ISIC-
huvudgrupperna 01-85), sarskilt 6vergingstgirder f6r dessa verksamhetsformer (EGT nr L
167, 30.6.1975, s. 22)

Frlslrverksamhet

47. 382 L 489: Ridets direktiv 82/489/EEG av den 19 juli 1982 om Atgarder som underlattar
etableringsritten och friheten an tillhandahilla tjAnster som hir-fris6r (EGT nr L 218,
27.7.1982, s. 24)
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J. JORDBRUK

48. 363 L 0261: Rldets direktiv 63/261/EEG av den 2 april 1963 med detaljbesti'nmelser for
etableringsfrihet pA jordbruksomrldet inom en medlemsstats territorium for medborgare i andra
medlemslinder som har varit anstilida som lantarbetare i den medlemsstaten under en
sammanhingande period av tvA A" (EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1323/63) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 14)

49. 363 L 0262: Rldets direktiv 63/262/EEG av den 2 april 1963 medl detaljbestImmelser fr
etableringsfrihet pA jordbruk som legat 6de eler vars mark inte varit uppodlad i mer in tvl Ar
(EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1326/63) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 14)

50. 365 L 0001: Rhdets direktiv 65/1/EEG av den 14 december 1964 med detaljbestAmmelser f6r
fribeten an tillhandahlUa t Inster inom jordbruk och trad-g/rdsodling (EGT nr 1, 8.1.1965,
s. 1) i dess lydelse enrigt

- 1 72 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 79)

51. 367 L 0530: Rhdets direktiv 67/530/EEG av den 25 juli 1967 om frihet for de medborgare i en
medlemsstat som har etablerat sig i en annan medlemsstat som

jordbrukare at flyta frin ett jordbruk till et annat (EGT nr 190, 10.8.1967, s. 1) i dess lydelse
enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 79)

52. 367 L 0531: Rldets direktiv 67/531/EEG av den 25 juli 1967 om tilldmpning av
medlemsstatemas lagar om jordbruksarrenden pA jordbrukare som r medborgare i andra
medlemsstater (EGT nr 190, 10.8.1967, s. 3) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 80)

53. 367 L 0532: Rldets direktiv 67/532/EEG av den 25 juli 1967 om friheten an bli medlem av
jordbruks-kooperativ fdr medborgare i en medlemsstat som etablerat sig i en annan
medlemsstat (EGT nr 190, 10.8.1967, s. 5) i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 80)
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54. 367 L 0654: Ridets direktiv 67/654/EEG av den 24 oktober 1967 med detaljbestImmelser f6r
at uppnA etableringsfrihet och frihet att tilihandahilla Ijnster sor egenf6retagare inom
skogsbruk och skogsavverkning (EGT nr 263, 30.10.1967, s. 6) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 80)

55. 368 L 0192: RAdets direktiv 68/192/EEG av den 5 april 1968 om frihet f6r jordbrukare som ir
medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat an erhilla olika
former av kredit (EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 13) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 80)

56. 368 L 0415: Rldets direktiv 68/415/EEG av den 20 december 1968 om frihet f~r jordbrukare
som r medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat an erhllla
olika former av st6d (EGT nr L 308, 23.12.1968, s. 17)

57. 371 L 0018: RAdets direktiv 71/18/EEG av den 16 december 1970 med detaljbestmmelser f6r
a" uppil etableringsfrihet f6r egenf6retagare som tillhandahiller tjInster inom jordbruk och
tridglrdsodling (EGT nr L 8, 11.1.1971, s. 24) i dess lydelse enligt

1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 80)

K OVRIGT

58. 385 D 0368: Ridets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jkdnf6rbarhet av
yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inmo EG (EGT nr L 199, 31.7.1985, s. 56)

RATTSAKTER SOM DE FORDRAGSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De f6rdragsslutande parerna skaU beakta innehillet i f6ljande r~ittsakter:

AIlmant

59. C/81/74/s. 1: Meddelande frin kommissionen om de intyg, f6rklaringar och bevis avseende
god vandel, frAnvaro av tidigare konkurs och slag och varaktighet av den verksamhet som
bedrivits i ursprungslandet som avses i de rfdsdirektiv sor antagits ffre den 1 juni 1973 om
etableringsfrihet och frihet at tillhandahAfla tjlnster (EGT nr C 81, 13.7.1974, s. 1)

60. 374 Y 0820(01): Rhdets resolution av den 6 juni 1974 om erkinnande av utbildnings-,
examens- och andra beh6righetsbevis (EGT nr C 98, 20.8.1974, s. i)
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Allmlint system

61. 389 L 0048: RAdets och kommissionens uttalande vid antagandet av direktiv 89/48/EEG om en
generell ordning f6r erkinnande av examensbevis dver beh6righetsgivande hdgre utbildning
som omfattar minst tre irs studier (EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 23)

Likare

62. 375 X 0366: Rldets rekommendation 75/366/EEG av den 16 juni 1975 om medborgare i
Luxemburg som innehar examensbevis fOr 11kare som utfardas i tredje land (EGT nr L 167,
30.6.1975, s. 20)

63. 375 X 0367: Ridets rekommendation 75/367/EEG av den 16 juni 1975 om klinisk utbildning
f6r likare (EGT or L 167, 30.6.1975, s. 21)

64. 375 Y 0701(01): RAdets uttalanden om antagande av texterna om etableringsfrihet och frihet art
tillhandahilia jainster fOr I kare inom EG (EGT nr C 146, 1.7.1975, s. 1)

65. 386 X 0458: Ridets rekommendation 86/458/EEG av den 15 september 1986 om medborgare
i Luxemburg som innehar examensbevis fOr lkare som utflrdas i tredje land (EGT nr L 267,
19.9.1986, s. 30)

66. 389 X 0601: Kommissionens rekommendation 89/601/EEG av den 8 november 1989 om
utbildning av hilso- och sjukvirdspersonal i cancersjukdomar (EGT or L 346, 27.11.1989, s. 1)

TandlAkare

67. 378 Y 0824(01): Rldets uttalande rOrande direktivet om samordning av bestaxnzmelserna i lagar
och andra f6rfattningar fOr verksamhet som tandlikare (EGT nr C 202, 24.8.1978, s. 1)

VeterinArer

68. 378 X 1029: Ridets rekommendation 78/1029/EEG av den 18 december 1978 om medborgare
i Luxemburg som innehar examensbevis for veterinarer som utfArdas i tredje land (EGT nr L
362, 23.12.1978, s. 12)

69. 378 Y 1223(01): Rhdets uttalanden rOrande direktivet om Omsesidigt erkinnande av
utbildnings-, examens- och andra behOrighetsbevis fOr veterinarer inklusive AtgArder fOr art
underlitta det faktiska utOvandet av etableringsritten och friheten at tillhandah lLla t inster
(EGT nr 308, 23.12.1978, s. 1)

Farmaci

70. 385 X 0435: lhdets rekommendation 85/435/EEG av den 16 september 1985 om medborgare
i Luxemburg som innehar examensbevis i farmaci i tredje land (EGT or L 253, 24.9.1985,
s. 45)
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Arkltektur

71. 385 X 0386: RAdets rekommendation 85/386/EEG av den 10 juni 1985 om dem som innehar
examensbevis i arki-tekctur som utfadas i tredje land (EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 28)

Partihandel

72. 365 X 0077: Kommissionens rekmonmendation 65/77/EEG av den 12 januari 1965 till
medlemsstaterna om de bevis om yrkesut6vning i tidigare hemvistland som avses i artikel 4.2
i direktiv 64/222/EEG (EGT nr 24, 11.2.1965, s. 413/65)

Industri och hantverk

73. 365 X 0076: Kommissionens rekommendation 65/76/EEG av den 12 januari 1965 till
medlemsstaterna am de bevis om yrkesut6vning i tidigare hemvistland som avses i artikel 4.2
i ridets direktiv 64/427/EEG (EGT nr 24, 11.2.1965, s. 410/65)

74. 369 X 0174: Konmissionens rekommendation 69/174/EEG av den 24 maj 1967 till
medlemsstatema om de bevis om yrkesut6vning i tidigare hemvistland som avses i artikel 5.2
i rldets direktiv 68/366/EEG (EGT nr L 146, 18.6.1969, s. 4)
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BILAGA VIII

ETABLERINGSRATr

F6rteckning enligt artikel 31

INLEDNING

Nar de rittsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hanvisar till f6rfaranden som ar
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens r~ttsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprAk inom EG,
- hdnvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNINGAR FOR DETTA OMRADE

Trots vad som sags i protokoll 1 skall termen "medlemstat(er)" i de rittsakter som f6rtecknas i denna
bilaga. f6rutom den imeb6rd den har i de relevanta EG-aktema, aven avse Finland, Island, Liech-
tenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 361 X 1201 P 0032/62: Allmant handlingsprogram f6r upphAvande av begrAnsningar av
friheten att tillhandahAlla tjanster (EGT nr 002, 15.1.1962, s. 32)

Bestammelsema i det allminna handlingsprogrammet skall, inom ramen f6r detta avtal,
till]mpas med f6ljande anpassning:

a) I avdelning I1, f6rsta stycket, forsta strecksatsen, skall hinvisningen till artikel 55 i
Romf6rdraget ersattas av en hinvisning till artikel 32 i detta avtal.

b) I avdelning I1, f6rsta stycket, andra strecksatsen, skall hAnvisningen till artikel 56 i
Romf6rdraget ersattas av en hinvisning till artikel 33 i detta avtal.

c) I avdelning Il, f6rsta stycket, tredje strecksatsen, skall hanvisningen till artikel 61 i
Romf6rdraget ersattas av en hinvisning till artikel 38 i delta avtal.

d) I avdelning VI, f6rsta stycket, skall hanvisningen till artikel 57.3 i Romf6rdraget ersattas
av en hanvisning till artikel 30 i detta avtal.
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2. 361 X 1202 P 0036/62: Allmnt handlingsprogram f6r upphivande av begransningar
etableringsfriheten (EGT nr 002, 15.1.1962, s. 36)

BestAnumelsema i det alminna handlingsprogramnmet skaUl, inom ramen for delta avtal,
tillampas med f6ljande anpassning:

a) I f6rsta stycket i avdelning I skal den f6rsta meningen fram till "blivit sjAlvstandiga efter
alt f6rdraget har trAit i kraft" inte tinimpas.

b) F61jande tilligg skall g6ras i avsnitt I:

"HAnvisningama till utomeuropeiska lander och omrAden skall tolkas med beaktande av
bestlmmelserna i artikel 126 i EES-avtalet.'

c) I avsnitt V, fMrsta stycket, skall hinvisningen till artikel 57.3 i Romf6rdraget ersattas av
en hanvisning till artikel 30 i detta avtal.

d) I avsnitt VII skall hlnvisningen till artikel 92 och f6ljande i Romf6rdraget ersattas av en
hInvisning till artikel 61 och f61jande i detta avial.

3. 373 L 0148: RAdets direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner
for r6rlighet och bosattning inom gemenskapen f6r medborgare i medlemsstaterna i frlga om
etablering och tillhandahAllande av tjanster (EGT nr L 172, 28.6.1973, s. 14)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilimpas med f6ljande an-
passning:

a) I andra stycket av artikel 4.1 skall uttrycket "uppehllstillstnd f6r en medborgare i nlgon
av Europeiska gemenskapemas medlemsstater" erslttas av uttrycket "uppehhllstillsthnd".

b) Artikel 10 skall inte tillampas.

4. 375 L 0034: RAdets direktiv 75/34/EEG av den 17 december 1974 om ranen f6r medborgare
i en medlemsstat ant stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att dar ha drivit
egen r6relse (EGT nr L 14, 20.1.1975, s. 10)

5. 375 L 0035: Rhdets direktiv 75/35/EEG av den 17 december 1974 om utvidgande av till-
AmpningsomrAdet f6r direktiv 64/221/EEG om samordningen av sirskilda Atgarder som gaIller
utllndska medborgares r6rlighet och bosittning och som Ar berittigade med hansyn till allmAn
ordning, sAkerhet eller balsa till att Aven omfatta medborgare i en medlemsstat som begagnar
sig av ritten ant stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter at ha verkat dir som
egna f6retagare (EGT nr L 14, 20.1.1975, s. 14)

6. 390 L 0364: RAdets direktiv 90/364/EEG av den 28 juni 1990 om rtt till bosittning (EGT nr
L 180, 13.7.1990, s. 26)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avial, tiullampas med f6ljande an-
passning:

I f6rsta stycket av artikel 2.1 skal uttrycket "uppehillstillstlnd f6r en medborgare i nAgon av
EG:s medlemsstater" ersAttas av uttrycket "uppehfllstillsthnd ".
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7. 390 L 0365: Ridets direktiv 90/365/EEG av den 28 juni 1990 om rAtt till bosattning f6r
anstallda och egna fdretagare som inte langre ar yrkesverksamnma (EGT nr L 180, 13.7.1990,
s. 28)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tinlimpas med f61jande an-
passning:

I f6rsta stycket av artikel 2.1 skall uttrycket "uppehhdlstillstAnd f6r en medborgare i nhgon av
EG:s medlemsstater" ersAttas av uttrycket "uppehhlnstillstnd".

8. 390 L 0366: Rldets direktiv 90/366/EEG av den 28 juni 1990 om ritt till bosAttning f6r
studerande (EGT nr L 180, 13.7.1990, s. 30)

BestAnmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

I andra stycket av artikel 2.1 skall uttrycket "uppehAllstillst nd f6r en medborgare i nhgon
av EG:s medlemsstater" ersAttas av uttrycket "uppehllstillstAnd".

9. Utan hinder av artikel 31-35 i avtalet och bestlmmelsema i denna bilaga, fir Island fortsatta
art tillAmpa de begransningar som finns nAr a6talet undertecknas avseende etablering i fiskesek-
torn och i fiskforadlingssektom av utlanningar och av islAndska medborgare utan laglig hemvist
pA Island.

10. Utan hinder av artikel 31-35 i avtalet och bestammelsema i denna bilaga, fir Norge fortsatta
an tillimpa de begrinsningar som finns nAr avtalet undertecknas avseende utlAnningars
etablering i fiskeoperationer eller i f6retag som ager eller driver fiskefartyg.
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BILAGA IX

FINANSIELLA TJANSTER

Fbrteckning enligt artikel 36.2

INLEDNING

Nar de r~ttsakter som anges i denna bilaga inneh~ller begrepp eller hinvisar till fbrfaranden som Ar
utmirkande f6r gemenskapens rAttsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressatema f6r gemenskapens rittsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rlttigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema sarnt offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hAnvisningar till informations- och anmAlningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNINGAR FOR DETTA OMRADE

I fr/ga om sAdant informationsutbyte mellan EG-statemas beh6riga myndigheter som skall ske enligt
rittsakter som omfattas av denna bilaga, skall punkt 7 i protokoll 1 gilla vid tillimpningen av detta
artal.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

I. FORSARING

i) Annan f6rsakring an livf6rsakring

1. 364 L 0225: RAdets direktiv 64/225/EEG av den 25 februari 1964 om avskaffande av in-
skrinkningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahAlla tjanster avseende Aterfor-
sakring och retrocession (EGT L 56, 4.4.1964, s. 878/64).

Bestdrmnelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

Artikel 3 skall inte gilla.

2. 373 L 0239: Rldets f6rsta direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar anglende ritten ati etablera och driva verksamhet med annan direkt
f6rsakring in livforsAkring (EGT L 228, 16.8.1973, s. 3), i dess lydelse enligt

- 376 L 0580: Rtdets direktiv 76/580/EEG av den 29 juni 1976 (EGT L 189, 13.7.1976,
s. 13)
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- 384 L 0641: Rldets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 om andring, speciellt
med avseende pA reserisker, av f6rsta direktivet (73/239/EEG) om samordning av ]agar
och andra f6rfattningar om rfitten at etablera och driva verksamhet med annan direkt
f~rsAkring in livforsaikring (EGT L 339, 27.12.1984, s. 21)

- 387 L 0343: RAdets direktiv 87/343/EEG av den 22 juni 1987 om indring, slvitt avser
kreditfbrsAkring och borgensf6rsAkring, av f6rsta direktivet 73/239/EEG (EGT L 185,
4.7.1987, s. 72)

- 387 L 0344: Rldets direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar angAende rAtsskyddsf6rsW-ring (EGT L 185, 4.7.1987, s. 77)

- 388 L 0357: Ridets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av
lagar och andra f6rfattningar som avser annan direki forsikng Rn livf6rsakring och med
bestAmmelser avsedda att g6ra det littare art effeklivt ut6va friheten art tillhanda-h lla
tjinster samt om ndring av direktiv 73/239/EEG (EGT L 172, 4.7.1988, s. 1)

- 390 L 0618: Rldets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 om iindring. sArskilt
slvitt avser ansvarsf6rsakring f6r motorfordon, av direktiv 73/239/EEG och direktiv
88/357/EEG, vilka avser samordning av lagar och andra f6rfattningar anglende annan
direkt f6rskring in livfbrsW-'ing (EGT L 330, 29.11.1990, s 44).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

a) F6ijande tillkgg skall gbras i artikel 4:

"f) Island

Husatryggingar Reykjavikurborgar,
Vidlagatrygging Islands

g) Schweiz
Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau,
Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell
AR, Herisau,
Basel-Land: Basellandschaftliche Gebaudeversicherung, Liestal,
Basel-Stadt: Gebiaudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel,
Bern/Berne: Gebiudeversicherung des Kantons Bern, Bern / Assurance Immobiliire
du canton de Berne, Berne,
Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bitiments du canton de
Fribourg, Fribourg / Kantonale GebAudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg,
Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus,
Graubiinden/Grigioni/Grischun: GebAudeversicherungsanstalt des Kantons Graubun-
den, Chur / Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira /
Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera,
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Jura: Assurance Immobilifre de la Ripublique et canton du Jura, Saigneldgier,
Luzern: Gebiudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern,
Neuchitel: Etablissement cantonal d'assurance immobilitre contre lincendie, Neu-
chitel,
Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans,
Schaffhausen: Gebaudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen,
Solothurn: Solothumische Gebaudeversicherung, Solothum,
St. Gallen: Gebludeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
Thurgau: Gebludeversicherungsanstalt 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,
Z~rich: Gebiudeversicherung des Kantons Zorich, Zurich."

b) F6ljande tilligg skall g6ras i artikel 8:

"Finland:
Keskiniinen Vakuutusyhti6 / msesidigt F6rsikringsbolag,
Vakuutusosakeyhti6 / F6rsakringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys / Frsikringsf6rening,

Island:
Hlutafdlag, Gagnkvaemt fWag.

Liechtenstein:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft,

Norge:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper,

Schweiz:
Aktiengesellschaft, Socidtd anonyme, Societi anonima,
Genossenschaft, Socitd cooperative, Societa cooperativa,

Sverige:
F6rsakringsaktiebolag, Omsesidiga f6rsAkringsbolag,
Underst6dsf6reningar,

Osterrike:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit."

c) Artikel 29 skall inte tillimpas. Fd1jande bestnimmelse skall vara tillanplig:

"Varje avtalsslutande part fir, genom avtal med ett eller flera tredje lander, medge
tillimpning av andra bestaxnelser in i artiklamna 23-28, p villkor art de egna f6r-
sikrade ges relevant och likwirdigt skydd. De avtalsslutande parterna skall hmna
varandra information och samrida innan sidana avtal ingis.
De avtalsslutande parterna fir inte gentemot filialer till f6rsikingsf6retag med huvud-
kontor utanf6r de avtalsslutande partemas territorier tillimpa bestimmelser som innebar
en f6rminligare behandling n den som ges filialer till f6rsmringsf6retag med huvud-
kontor inom de avtalsslutande parternas territorier."
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d) Artiklarna 30, 31, 32 och 34 skall inte tillipas. F61jande bestknmelse skall vara
til amplig:

"Artiklarna 16 och 17 skall inte tillimpas pA de icke-livf6rsakringsf6retag som kommer
all s~rskilt anges av Finland, Island och Norge. Den beh6riga tillsynsmyndigheten skall
krAva av sAdana f6retag art de uppfyner vad som krivs enligt de nainnda artiklama senast
den 1 januari 1995. FBre detta datum skall Gemensamma EES-kommittin unders6ka den
finansiella stllningen hos f6retag sor innu inte uppfyller kraven, saint avge de rekom-
mendationer som Ar pikallade. SA IAnge ell f6rsikringsf6retag inte uppfyller vad som
krivs enligt artikiarna 16 och 17, fAr f6retaget inte inrftta filialer eller tillhandahilla
tjinster inom en annan avtalsslutande parts territorium. F6retag som 6nskar utvidga sin
verksamhet sA som sigs i artikel 8.2 eller artikel 10 fAr inte g6ra detta, om de inte fullt
ut uppfyller detta direktivs bestiAmelser."

e) I friga om f6rhillandet till tredje lands f6rsikringsf6retag, beskrivna i artikel 29b (jOmf6r
artikel 4 i direktiv 90/618) skall f6ljande gilla:

1. 1 syfte all uppnA st6rsta m6jliga enhetlighet vid tillampning av regler som avser
f6rhAllandet till tredje land pA omridet f6r f6rsAkringsf6retag, skall de avtalsslutande
parterna utbyta information sA som sAgs i artikel 29b.1 och 29b.5, och samrAda i
frigor som avses i artikel 29b.2, 29b.3 och 29b.4, inom ramen f6r Gemensamma
EES-komittns verksanhet och i sAdan sarskild ordning sor de avtalsslutande
partema enas om.

2. Auktorisationer som en avtalsslutande parts beh6riga myndigheter beviljar f6r-
sW-ringsf6retag, vilka Ar direkta eller indirekta donerf6retag till moderforetag f6r
vilka ent tredje lands lag galler, skall i enlighet med direktivets bestammelser ha
giltighet inom samtliga avtalsslutande parters territorier. Dock skall gilla

a) an, nit et tredje land tillimpar kvantitativa restriktioner f6r etablering av f6r-
sikringsf6retag frAn en EFTA-stat, eller f6r sAdana f6rsikringsf6retag tillAmpar
restriktioner sor landet inte tillAmpar f6r fOrsAkringsf6retag hemmahorande i
gemenskapen, skall auktorisationer som en behbrig myndighet inom gemen-
skapen beviIjat f6retag, vilka gr direkta eller indirekta dotterforetag till moder-
foretag f6r vilka ifrAgavarande tredje lands lag giller, ha giltighet endast inom
gemenskapen, utom dA en EFTA-stat beslutar annorlunda f6r sitt eget juris-
diktionsomrlde,

b) an, nfir gemenskapen har beslutat all auktorisationer av f6rsik-ingsf6retag, som
r direkta eller indirekta dotterf6retag till moderf6retag f6r vilka ett tredje

lands lag giller, skall begrinsas eller uppskjutas, skall auktorisationer som
beviijats sldana fdrsikringsf6retag av en beh6rig myndighet i en EFTA-stat ha
giltighet i endast den senare staten, utom di en annan avtalsslutande part
beslutar annorlunda fur sint eget jurisdiktionsomrAde,

c) ant sidana begrinsningar eller uppskov som avses i a eller b ovan inte fir
tillAnpas f6r f6rsikringsf6retag eller deras donterf6retag, nr f6retagen redan At
auktoriserade inom en avtalsslutande parts territorium."
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3. Narhelst gemenskapen f6rhandlar med ett tredje land med st6d av artikel 29b.3 och
29b.4, f6r at uppnA nationell behandling och effektivt marknadstilitrAde f6r sina f6r-
slkringsf6retag, ska] gemenskapen efterstrAva art uppni lika behandling f6r EFTA-
statemas fMrsdkringsf6retag.

3. 373 L 0240: Ridets direktiv 73/240/EEG av den 24 juli 1973 om avskaffande av inskrink-
ningar i etableringsfriheten f6r verksamhet med annan direkt f6rsdkring An lif6rsakring (EGT
L 228, 16.8.1973, s. 20).

Bestkrmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

Artiklama 1, 2 och 5 skall inte gilla.

4. 378 L 0473: Rhdets direktiv 78/473/EEG av den 30 maj 1978 om samordning av lagar och
andra f6rfattningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen (EGT L 151, 7.6.1978,
s. 25).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillimpas med fbijande an-
passning:

Artikel 9 skall inte galla.

5. 384 L 0641: RAdets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 om andring, speciellt med
avseende pS reserisker, av f6rsta direktivet (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra
f6rfattningar om raten at etablera och driva verksamhet med annan direkt f6rsAkring an
livf6rsakring (EGT L 339, 27.12.1984, s. 21).

6. 387 L 0344: Ridets direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 om samordning av lagar och
andra f6rfattningar anglende rStsskyddsforsakring (EGT L 185, 4.7.1987, s. 77).

7. 388 L 0357: Rhdets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar som avser annan direkt f6rslkring An lif6rs~kring och med bestAnimel-
ser avsedda at g6ra det lattare an effektivt ut6va friheten alt tillhandahhlla tjanster saint om
ndring av direktiv 73i239/EEG (EGT L 172, 4.7.1988, s. 1), i dess lydelse enligt

390 L 0618: Rhdets direktiv 90/618/EEG av den 8 november 1990 om Andring, sarskilt
shvitt avser ansvarsf6rsakring f6r motorfordon, av direktiv 73/239/EEG och direktiv
88/357/EEG, vilka avser samordning av lagar och andra f6rfattningar anglende annan
direkt f6rsakring in livf6rsAkring (EGT L 330, 29.11.1990, s. 44).

ii) Motorfordonsf6rsAkring

8. 372 L 0166: Rhdets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tilInanming av med-
lemsstatemas lagar och andra f6rfattningar rbrande ansvarsf6rskring f6r motorfordon och
kontroll av an f6rsAkringsplikten fullg6rs betrAffande shdan ansvarighet (EGT L 103, 2.5.1972,
s. 1), i dess lydelse enligt

- 372 L 0430: Rhdets direktiv 72/430/EEG av den 19 december 1972 i dess lydelse enligt
rhdets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 (EGT L 291, 28.12.1972, s. 162)

- 384 L 0005: Rhdets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnarmning
av medlemsstatemas lagstiftning om ansvarsf6rsikring f6r motorfordon (EGT L 8,
11.1.1984, s. 17)
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- 390 L 0232: Ridets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnArnmning av
medlemsstatemas lagar och andra f6rfattningar om ansvarsf6rswkring fOr motorfordon
(EGT L 129, 19.5.1990, s. 33)

- 391 D 0323: Kommissionens beslut av den 30 maj 1991 anglende tillampning av rhdets
direktiv 72/166/EEG (EGT L 177, 5.7.1991, s. 25)

9. 384 L 0005: Rhdets andra direkiiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnirmning av
medlemsslatemas lagstiftning om ansvarsf6rslkring f6r motorfordon (EGT L 8, 11.1.1984, s.
17), i dess lydelse enligt

- 390 L 0232: Ridets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnirmning av
medlemsstatemas lagar och andra forfattningar om ansvarsf6rsakring f6r motorfordon
(EGT L 129, 19.5.1990, s. 33).

10. 390 L 0232: Rgdets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnarmning av
medlemsstatemas ]agar och andra f6rfaitningar om ansvarsf6rsakring for motorfordon (EGT L
129, 19.5.1990, s. 33).

iii) Lifbrsakring

11. 379 L 0267: Rhdets f6rsta direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar anghende ritten an starta och driva direkt livf36rsAkringsr6relse (EGT L
63, 13.3.1979, s. 1), i dess lydelse enligt

- 390 L 0619: Rhdets andra direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning
av lagar och andra f6rfattningar om direkt livf6rsuring och med bestiammelser avsedda
an g6ra det lattare at effektivt ut-nyttja friheten an tillhandahilla tjanster, och om
indring av direktiv 79/267/EEG (EGT L 330, 29.11.1990, s. 50).

Bestamnelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6jande an-
passning:

a) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 4:

"Detta direktiv skall inte ha avseende ph pensionsverksamhet inom sidana pensionsf6r-
sakringsf6retag som avses i lagen om pensioner f6r arbetstagare (APL) och andra
anknutna finska f6rfattningar. Finska myndigheter skall dock, p icke-diskriminerande
sAtt, medge alla medborgare och f6retag frn avtalsslutande parter at i enighet med finsk
lag bedriva sidan verksamhet som anges i artikel 1, och som omfattas av detta undantag,
genon

- igande eller deligande i befintliga f6rs!Vingsbolag eller bolagsgrupper, eller
- bildande eller deltagande i bildande av nya f6rskringsbolag eller bolagsgrupper,

diribland pensionsf6rsikringsbolag."

b) F61jande tillAgg skall g6ras i artikel 8.1 a:

"- Finland:
Keskinlinen Vakuutusyhti6 / Omsesidigt F6rsdkringsbolag,
Vakuutusosakeyhti6 / F6rsikringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys / F6rsakringsf6rening

Island:
Hlutafilag, Gagnkvaemt fdlag
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- Liechtenstein:
Aktiengesellschaft. Genossenschaft, Stiftung

- Norge:
Aksjeselskaper, giensidige selskaper

- Schweiz:
Aktiengesellshcaft, Socidti anonyme / Societi anonima,
Genossenschaft / Socidt! cooperative / SocietA cooperativa,
Stifrung / Fondation / Fondazione

- Sverige:
F6rsikringsaktiebolag, 6msesidiga f6rskringsbolag,
Underst6dsf6reningar

- Osterrike:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit."

c) Artikel 13.5 samt artiklama 33, 34, 35 och 36 skall inte tillimpas. F61jande bestim-
melse skall vara tilllimplig:

"Artilarna 18, 19 och 20 skall inte tillfimpas pi de livfdrsgkringsf6retag som kommer
at sirskilt anges av Finland, Island och Norge. Den beh6riga tillsynsmyndigheten skall
kriva av sAdana f6retag aft de uppfyller vad sor krlivs enligt de n~mnda artiklama
senast den 1 januari 1995. FMre detta datum skall Gemensamma EES-kommitien
unders~ka den finansiella stillningen hos f6retag sorm Annu inte uppfyller kraven, saint
avge de rekommendationer som fir pikallade. SI linge ett f~rskringsf6retag inte
uppfyller vad sor krivs enligt artildarna 18, 19 och 20 fIr f6retaget inte inratta filialer
eller tillhandahlla tjAnster inom en annan avtalsslutande parts territorium.

F6retag som 6nskar utvidga sin verksamhet sA sor sgs i artikel 8.2 eller artikel 10 fir
inte gOra detta, om de inte fullt ut uppfyller direklivets bestimmelser."

d) Artikel 32 skall inte tillHmpas. F61jande bestirnnelse skall vara tillimplig:

"Varje avtalsslutande part fr, genom avtal med ett eller flera tredje u~nder, medge
tillampning av andra bestimmelser in i artiklama 27-31 i direktivet, p1 villkor art de
egna f6rsikrade ges relevant och likvardigt skydd.
De avtalsslutande parterna skall linna varandra information och samralda innan sldana
avtal ingis.
De avtalsslutande parterna fAr inte gentemot filialer till f6rsAkringsfdretag med huvud-
kontor utanf6r de avtalsslutande partemas territorier tillAmpa bestimmelser sor innebar
en f6rmlnligare behandling in den som ges filialer till f6rsikringsf6retag med huvud-
kontor inom de avialsslutande partemas territorier."

e) I frAga om f6rhAllandet till tredje lands f6rsikringsfdretag, beskrivna i artikel 32b
(jOArnfbr artikel 9 i ridets direktiv 90/619/EEG) skall f61jande gilla:

1. I syfte at uppnA stbrsta m6jliga enhetlighet vid tillAmpning av regler som avser
f6rhillandet till tredje land pi omrldet f6r f6rsikringsf6retag, skall de avtalsslu-
tande parterna utbyta information sA sor sAgs i artikel 32b.1 och 32b.5, och
samirda i frlgor som avses i artikel 32b.2, 32b.3 och 32b.4, inom ramen for
Gemensamma EES-kommittins verksamnhet och i sdan s'skild ordning sor de
avtalsslutande partema enas om.
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2. Auktorisationer som en a%,talsslutande parts beh6riga myndigheter beviljar
f6rsikringsf6retag, vilka Sr direkta eller indirekta dotterf6retag till moderf6retag
f6r vilka en tredje lands lag giller, skall i enlighet med direktivets bestimxnelser
ha gillighet inom samtliga avtalsslutande parters territorier. Dock skall gilla

a) an, nAr en tredje land tillmnpar kvantitativa restriktioner f6r etablering
av f6rsAkringsf6retag frin en EFTA-stat, eller f6r sAdana f6rsikrings-
f6retag tillampar restriktioner som landet inte tillampar f6r f6rskrings-
fbretag hemmah6rande i gemenskapen, skall auktorisationer som en
beh6rig myndighet inom gemenskapen har beviljat f6retag, vilka ir
direkta eller indirekta dotterfOretag till moderf6retag f6r vilka ifriga-
varande tredje lands lag galler, ha giltighet endast inom gemenskapen,
utom dA en EFTA-stat beslutar annorlunda fOr sin eget jurisdiktions-
omrlde,

b) at, nIr gemenskapen har beslutat at auktorisationer av f6rsakringsf6re-
tag, som Ir direkta eller indirekta doterfOretag till moderf6retag fbr
vilk-a en tredje lands lag gAller, skall begrinsas eUer uppskjutas, skall
auktorisationer som beviljats sidana forsAkringsforetag av en beh6rig
myndighet i en EFTA-stat ha giltighet i endast den senare staten, utom
dA en annan avtalsslutande part beslutar annorlunda fOr sin eget juris-
diktionsomride,

c) an sidana begrinsningar eller uppskov som avses i a eller b ovan inte
fir tillimpas f6r f6rsikringsf6retag eller deras dotterf6retag, nlr fore-
tagen redan Ar auktoriserade inom en avtalsslutande parts territorium.

3. Narhelst gemenskapen f6rhandlar med ett tredje land med st6d av artikel 32b.3
och 32b.4, fOr at uppnA nationell behandling och effektivt marknadstilltride for
sina f6rsakringsforetag, skall gemenskapen efterstrAva at uppnA lika behandling
for EFTA-staternas fOrsAkringsforetag.

f) I artikel 13.3 skall orden "vid tidpunkten for annilan av detta direktiv" ersattas av "vid
tidpunkten f6r EES-avtalets undertecknande".

12. 390 L 0619: Rldets direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar om direkt livf6rsakring och som faststAller bestAmnmelser avsedda att
gora det littare att effektivt ut6va den friheten at tillhandahllla tjInster saint om Andring av
direktiv 79/267/EEG (EGT L 330, 29.11.1990, s. 50).

Bestanmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande
anpassning:

Artikel 9: Se indring e till ridets direktiv 79/267/EEG.

iv) Ovriga omnrlden

13. 377 L 0092: Ridets direktiv 77/92IEEG av den 13 december 1976 om ItgArder fOr at
underlAta det effektiva ut6vandet av etableringsfriheten och friheten at tillhandahllla tiinster
vid verksamhet som f6rsikringsagent eller f6rsakringsmBklare (ur grupp 630 ISIC) och sArskilt
om 6vergingsbestinuelser f6r sidan verksamhet (EGT L 26, 31.1.1977, s. 14).
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Bestammelserna i direktivet skalD, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med foljande
anpassning:

a) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 2.2 a:

"i Finland
- VakuuuksenvAlittajA / FRrsikringsm~klare,

i Island
- Vftryggingamiblari,

Liechtenstein
- Versicherungsmakler,

i Norge
- Forsikringsmegler,

i Schweiz
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker,

i Sverige
- F6rsakringsmlklare,

i Osterrike
- Versicherungsmakler
- Ruickversicherungsmakler."

b) F61jande tilliAgg skall g6ras i artikel 2.2 b:

"i Finland
- Vakuutusasiamies / F6rsakringsombud,

i Island
- Vilryggingaumbo6sma6ur,

i Liechtenstein
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor,

i Norge
- Assurandor
- Agent,
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i Schweiz
- Versicherungs-Generalagent
- Agent gdniral d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione,

i Sverige
- FOrs~kringsombud,

i Osterrike
- Versicherungsvertreter."

c) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 2.2 c:

"i Island
- Vitryggings6luma6ur,

i Norge
- Underagent."

II. BANKER OCH ANDRA KREDITINSTTUT

i) Samordning av lagstiftning om etablering och om frihet an tillhandahilla tjanster

14. 373 L 0183: Ridets direktiv 73/183/EEG av den 28 juni 1973 om upphAvande av begrAns-
ningar i etableringsfriheten och i fribeten art tillhandahAfla tjanster i samband med egen rorelse
hos banker och andra finansiella institut (EGT L 194, 16.7.1973, s. 1.

Bestlannelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foijande
anpassning:

a) Artiklarna 1, 2, 3 och 6 skall inte gilla.

b) I artikel 5.1 och 5.3 skall orden "i artikel 2" ersattas av "i bilaga 2, utom kategori 4".

15. 377 L 0780: RAdets fdrsta direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av
lagar och andra f6rfattningar om ratten at starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L
322, 17.12.1977, s. 30), i dess lydelse enligt

- 386 L 0524: RAdets direktiv 86/524/EEG av den 27 oktober 1986 med aindring av
direktiv 77/780/EEG shvitt avser forteckningen over permanenta undantag for vissa
kreditinstitut (EGT L 309, 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: RAdets andra direktiv 89/646/EEG av den 15 december 1989 om samord-
ning av lagar och andra fbrfattningar om rltten art starta och driva verksamhet i
kreditinstitut saint om indring av direktiv 77/780/EEG (EGT L 386, 30.12.1989, s. 1).
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BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avial, tilhimpas med f61jande
anpassning:

a) Artikel 2.5 och 2.6, artikel 3.3 b-d, artikel 9.2 och 9.3 saint artikel 10 skall inte gAlla.

b) F61jande tillagg skall g6ras i artikel 2.2:

"- i Island "Byggingarsjodir rikisins",

- Liechtenstein "Uechtensteinische Landesbank",

- i Sverige Svenska skeppshypotekskassan,

- i Osterrike f6retag erkAnda som byggnadssammanslutningar f6r allmiinnytta."

c) Island skall genomf6ra direktivets best'mnelser senast den 1 januari 1995.

16. 389 L 0646: Ridets andra direktiv 89/646/EEG av den 15 december 1989 om samordning av
lagar och andra f6rfattningar om rgtten art starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt om
andring av direktiv 77/780/EEG (EGT L 386, 30.12.1989, s. 1).

Bestarmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) I fr3ga om f6rhillandet till tredje lands kreditinstitut, beskrivna i artiklarna 8 och 9,
skall f61jande g'lla:

1. 1 syfte at uppni st6rsta m6jliga enhetlighet vid tillimpning av regler som avser
f6rhillandet till tredje land pA omridet f6r kreditinstitut, skall de avtalsslutande
partema utbyta information sA som sags i artikel 9.1 och 9.5, och samrida i
frigor som avses i artikel 9.2, 9.3 och 9.4, inom ramen f6r Gemensamma EES-
kommittins verksamhet och i shdan sirskild ordning som de avtalsslutande
parterna enas om.

2. Auktorisationer som en avtalsslutande parts beh6riga myndigheter beviljar
kreditinstitut vilka ir direkta eller indirekta doterf6retag till moderf6retag fbr
vilka et tredje lands lag gAller, skall i enlighet med direktivets bestAmmelser ha
giltighet inom samtliga avtalsslutande parters territorier. Dock skall gAlla

a) art, nAr et tredje land tillAmpar kvantitativa restriktioner f6r etablering
av kreditinstitut frhn en EFTA-stat, eller f6r sidana kredit-institut
tillimpar restriktioner som landet inte tillimpar f6r kreditinstitut hem-
mah6rande i gemenskapen, skall auktorisationer som en beh6rig myn-
dighet inom gemenskapen har beviljat f6retag, vilka iir direkta eller
indirekta dotterf6retag till moderf6retag f6r vilka ifrAgavarande tredje
lands lag gAller, ha giltighet endast inom gemenskapen, utom dA en
EFTA-stat beslutar annorlunda f6r sit eget jurisdiktionsomrhde,

b) an, nar gemenskapen har beslutat art auktorisationer av kreditinstitut som
Ar direkta eller indirekta donterf6retag till moderf6retag f6r vilka en
tredje lands lag g~ller, skall begrlnsas eller uppskjutas, skall auktorisa-
tioner som beviljats sidana kreditinstitut av en beh6rig myndighet i en
EFTA-stat ha giltighet i endast den senare staten, utom dA en annan
avtalsslutande part beslutar annorlunda f6r sift eget jurisdiktionsomride,
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c) alt sldana begrdnsningar eller uppskov sam avses i a eller b ovan inte
fAr till mpas fbr kreditinstitut eller deras dotterf6retag, nAr instituten
redan Ar auktoriserade inom en avtalsslutande parts territorium.

3. Nhrhelst gemenskapen fbrhandlar med ett tredje land med st6d av artikel 9.3 och
9.4, fdr att uppni nationell behandling och effektivt marknadstilltrAde fdr sina
kreditinstitut, skall gemenskapen efterstriva aft uppnl lika behandling for
EFTA-statemas kreditinstitut.

b) I artikel 10.2 skall orden "vid tidpunkten f6r direktivets genomfbrande" ersAttas av "nAr
EES-avtalet trider i kraft", och orden "dagen for anmAlan av delta direktiv" ersattas av
"dagen f6r EES-avtalets undertecknande".

c) Island skall genomfora direktivets bestammelser senast den 1 januari 1995. Under
6vergAngsperioden skall Island, i 6verenssti~nUelse med direk-tivets bestAmrnmelser,
godta auktorisationer som beviljats kreditinstitut av andra avtalsslutande parters be-
hdriga myndigheter. Auk-torisationer som beviljats kreditinstitut av behbriga islindska
myndigheter skall inte ha giltighet i hela EES-omrldet f6rrfn direktivet genomforts
fullt ut.

ii) Krav och regler om tillrickliga reserver

17. 389 L 0299: Rldets direktiv 89/299/EEG av den 17 april 1989 om kapitalbasen i kreditinstitut
(EGT L 124, 5.5.1989, s. 16).

18. 389 L 0647: Rhdets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltAckningsgrad
fur kreditinstitut (EGT L 386, 30.12.1989, s. 14).

Bestiamelsema i direktivet skal, inom ramen for delta avtal, tillimpas med foijande
anpassning:

a) l.An som ir fullt ut sAkrade genom aktier i shdana finska bostadsbolag som verkar i
enlighet med den finska bostadsbolagslagen av Ar 1991 eller senare antagna forfat:-
ningar av motsvarande innehill, skall ges samma vikt som, i enlighet med bestnimxel-
sema i artikel 6.1 c I i direktivet, tillimpas i frhga om pantritt i bostadsfastighet.

b) Arlikel 11.4 skall galla aven fur Osterrike och Island.

c) Osterrike och Finland skall fore den 1 januari 1993 lAgga fast en ordning for identifi-
kation av de kreditinstitut som inte kan uppfylla vad sam k-rAvs enligt arlikel 10.1. For
vart och et av dessa kreditinstitut skal de beh6riga myndighetema vidta htgkrder som
behbvs fur art kapitaltickningsgraden om 8% ir uppfylld sA snarl som m6jligl och
senast den 1 januari 1995. SA lAnge kreditinstituten i frAga inte uppfyfter kapitaltAck-
ningsgraden orn 8%, skall de behbriga myndighetema i Osterrike och Finland vid
tillhimpning av artikel 19.3 i direktiv 89/646/EEG anse den finansiella stAillningen i
sidana institut som otiflricklig.

19. 391 L 0031: Kommissionens direktiv 91/31/EEG av den 19 december 1990 om anpassning av
den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i rAdets direktiv 89/647/EEG av
den 18 december 1989 om kapitaltAckningsgrad fur kreditinstitut (EGT L 17, 23.1.1991, s.
20).
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iii) Tillsyn och redovisning

20. 383 L 0350: Rldets direktiv 83/350/EEG av den 13 juni 1983 om gruppbaserad tillsyn av
kreditinstitut (EGT L 193, 18.7.1983, s. 18).

21. 386 L 0635: Rldets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om Arsbokslut och
sammanstAild redovisning f6r banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986,
s. 1).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till'impas med f61jande
anpassning:

Norge, Sverige och Osterrike skall genomf6ra direktivets bestaMnelser senast den 1 januari
1995, och Liechtenstein och Schweiz senast den 1 januari 1996. Under 6verglngsperioden
skall Arsbokslut, som avtalsslutande parters kreditinstitut offentligg6r med avseende PA filialer,
godtas 6msesidigt.

22. 389 L 0117: Rldets direktiv 89/117/EEG av den 13 februari 1989 om skyldigheter anglende
offentligg6rande av Arsredovisningshandlingar f6r i en medlemsstat inrattade filialer till
kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat (EGT L 44,
16.2.1989, s. 40).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

Artikel 3 skall inte gAlla.

23. 391 L 0308: Rldets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om AtgArder for att forhindra
att det finansiella systemet anvAnds for tvttning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77).

Former f6r EFT'A-statemas deltagande i enlighet med artikel 101 i avtalet:

En expert frin vane EFTA-stat hat ritt art delta dA kontaktkommittdn om tvittning av pengar
fullgor uppgifter som avses i artikel 13.1 a och 13.1 b. I frlga om medverkan av experter frAn
EFTA-statema i uppgifter som avses i artikel 13.1 c och 13.1 d skall de relevanta bestAmmel-
sema i avtalet gilla.

EG-kommissionen skall i god tid underritta deltagama om dag f6r sammantrade med
kommittin och sAnda ut de handlingar som beh6vs.

Iln FONDBWRSER OCH VARDEPAPPER

i) Bbrsnotering och b6rshandel

24. 379 L 0279: Ridets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 orn samordning av villkoren for
upptagande av vardepapper till officiell notering vid fondb6rs (EGT L 66, 16.3.1979, s. 21),
i dess lydelse enligt

388 L 0627: RAdets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 orn sAdana
uppgifter som skall offentliggaras vid f6rvirv eller avytiring av ett strre innehav i ett
b6rsnoterat bolag (EGT L 348, 17.12.1988, s. 62).
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Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

Island och Schweiz skall genomf6ra direktivets bestimmelser senast den 1 januari 1995. Under
6vergingsperioden skall dessa lnder ge m6jlighet till informationsutbyte med 6vriga av-
talsslutande parters beh6riga myndigheter i angeligenheter som regleras av direktivet.

25. 380 L 0390: RAdets direkliv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven p
upprattande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggbras vid upptagande av
vArdepapper till officiell notering vid fondb6rs (EGT L 100, 17.4.1980, s. 1), i dess lydelse
enligt

- 387 L 0345: Rhdets direktiv 87/345/EEG av den 22 juni 1987 (EGT L 185, 4.7.1987,
s. 81),

- 390 L 0211: Rhdets direkliv 90/211/EEG av den 23 april 1990 med Andring av direktiv
80/390/EEG sAvitt avser 6msesidigi godtagande av prospeki f6r erbjudande till
allmAnheten som prospekt f6r notering av vArdepapper vid fondb6rs (EGT L 112,
3.5.1990, s. 24).

BestArmmelserna i direktivet skall, inom ramen fdr detta avtal, tillimpas med fbljande

anpassning:

a) Artikel 25a, inf6rd genom direktiv 87/345/EEG, skall inte gAlla.

b) Island och Schweiz skall genomf6ra direktivets bestanmelser senast den 1 januari
1995. Under 6verghngsperioden skall dessa lAnder ge m6jlighet till informationsutbyte
med 6vriga a,,talsslutande parters beh6riga myndigheter i angelAgenheter som regleras
av direktivet.

26. 382 L 0121: Rhdets direktiv 82/121/EEG av den 15 februari 1982 om information som
regelbundet skall offentligg6ras av bolag vars aklier bar upptagits till officiell notering rid
fondb6rs (EGT L 48, 20.2.1982, s. 26).

BestArmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

Island och Schweiz skall genomf6ra direktivets bestimmelser senast den 1 januari 1995. Under
6vergingsperioden skall dessa lander ge m6jlighet till informationsutbyte med 6vriga av-
talsslutande parters beh6riga myndigheter i anglAgenheter som regleras av direktivet.

27. 388 L 0627: Ridets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sidana uppgifter sor
skall offentligg6ras vid f6rvirv eller avyttring av ett st6ne innehav i ett b6rsnoterat bolag
(EGT L 348, 17.12.1988. s. 62).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

Island, Schweiz och Liechtenstein skall genomf6ra direktivets bestkmnelser senast den I
januari 1995. Under 6verg~ngsperioden skall dessa linder ge m6jlighet till informationsutbyte
med 6vriga avtalsslutande parters beh6riga myndigheter i angeligenheter som regleras av
direktivet.
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28. 389 L 0298: Rldets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven pI
upprattande, granskning och spridning av prospekit som skall offentligg6ras nar 6verlitbara
vArdepapper erbjuds till almlnheten (EGT L 124, 5.5.1989, s. 8).

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilIlampas med f61jande

anpassning:

a) Artikel 24 skal inte gilla.

b) Island, Schweiz och Liechtenstein skall genomf6ra direktivets bestimmelser senast den
I januari 1995. Under 6vergingsperioden skall dessa lhnder ge m6jlighet till informa-
tionsutbyte med 6vriga avtalsslutande parters beh6riga myndigheter i angelagenheter
som regleras av direktivet.

29. 389 L 0592: Rhdets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av
f6reskrifter om insiderhandel (EGT L 334, 18.11.1989, s. 30).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) Island, Liechtenstein, Schweiz och Osterrike skall genomf6ra direktivets bestAmmelser
senast den 1 januari 1995. Under 6verghngsperioden skall dessa lander ge m6jlighet till
informationsutbyte med 6vriga avtalsslutande parters beh6riga myndigheter i angeld-
genheter som regleras av direktivet.

b) Artikel 11 skall inte gilla.

ii) F6retag f6r kollektiv investering i 6verltbara vardepapper (fondf6retag)

30. 385 L 0611: Rhdets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar som avser f6retag f6r koUektiva investeringar i 6verlitbara virdepapper
(fondf6retag) (EGT L 375, 31.12.1985, s. 3), i dess lydelse enligt

388 L 0220: Rhdets direktiv 88/220/EEG av den 22 mars 1988 med indring, sivitt
gAller placeringsinriktningen f6r vissa fondf6retag, av direktiv 85/611/EEG om
samordning av lagar och andra f6rfattningar som avser f6retag f6r kolleltiva investe-
ringar i 6verlhtbara v~rdepapper (fondf6retag) (EGT L 100, 19.4.1988, s. 31).

Bestlmnmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

I artikel 57.2 skall orden "vid tidpunklen f6r genomf6randet av detta direktiv" ersattas av "vid
tidpunkten f6r EES-avtalets ikrafttridande".

RAITSAK'rER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKITA

De avtalsslutande partema beaktar innehiliet i f6ljande rittsakter:

31. 374 X 0165: Kommissionens rekommendation 74/165/EEG av den 6 februari 1974 till
medlemsstatema om tillnmpningen rAdets direktiv av den 24 april 1972 (EGT L 87, 30.3.1974,
s. 12).
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32. 381 X 0076: Komxrissionens rekommendation 81/76/EEG av den 8 januari 1981 om pA-
skyndande av skadereglering vid ansvarsf6rsW-ring f6r motorfordon (EGT L 57, 4.3.1981, s.
27).

33. 385 X 0612: Rhdets rekommendation 85/612/EEG av den 20 december 1985 om artike] 25.1
andra stycket i rAdets direktiv 85/611/EEG (EGT L 375, 31.12.1985, s. 19).

34. 387 X 0062: Kommissionens rekommendation 87/62/EEG av den 22 december 1986 om
6vervakning och kontroll av kreditinstihuts st6rre engagemang (EGT L 33. 4.2.1987, s. 10).

35. 387 X 0063: Kommissionens rekommendation 87/63/EEG av den 22 december 1986 om
infbrande av system f6r ininingsskydd i gemenskapen (EGT L 33, 4.2.1987, s. 16).

36. 390 X 0109: Kommissionens rekommendation 90/109/FEG av den 14 februari 1990 om
genomsynliga bankvillkor f6r finansiella transaktioner 6ver grAnsema (EGT L 67, 15.3.1990.
s. 39).
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BILAGA X

AUDIOVISUELLA TJANSTER

F6rteckning enligt artikel 36.

INLEDNING

NAr de r~ttsakter som anges i denna bilaga innehAller begrepp eller hinvisar till f6rfaranden som Ir
utmdrkande f6r gemenskapens rattsordning som t.ex.

- ingresser
- adressaterna fdr gemenskapens rillsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hinvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, foretag och enskilda personer i dessa stater,
- hanvisningar till informations- och annilningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassningar tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

RATTSAKrER SOM DET HANVISAS TILL

1. 389 L 0552: rAdets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa
bestammelser som faststallts i medlemsstatemas lagar och andra f6rfattningar om ut6vandet av
sAndningsverksamhet f6r television (EGT nr L 298, 17.10.1989, s.23)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med fb1jande
anpassning:

a) Nar det galler EFTA-statema avser de produktioner som anges i artikel 6.1 c ocksS
produktioner som utforts, pi satt som beskrivs i artikel 6.3, av och med producenter
etablerade i europeiskt tredjeland med vilket det ber6rda EFTA-landet har ett sAdant
avtal.

Om en avtalsslutande part avser art sluta ett avtal som anges i artikel 6.3, skall parten
meddela Gemensamma EES-kommittin detta. Samrid betraffande innehilet i sidana
avtal fir genomf6ras pA begiran av vilken som helst av de avtalsslutande parterna.

b) F61jande tillagg skall g6ras i artikel 15 i direktivet:

EFTA-statema skall ha ritt alt tvinga kabelsandarf6retag som verkar inom deras ter-
ritorier att f6r-vranga eller pA annat sitt f6rst6ra reklaminslag f6r alkoholhaltiga
drycker. Detta undantag fir inte ha till f6ljd art Alterutsindning av delar av televisions-
program begrinsas annat an dA del galler reklaminslag for alkoholhaltiga drycker. De
avtalsslutande partema skall gemensamt se 6ver detta undantag Ar 1995.
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BILAGA X

TELETJANSTER

F6rteckning enligt artikel 36.

INLEDNING

NMr de riittsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hAnvisar till f6rfaranden som ar
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rittsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprk inom EG,
- hinvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmAlningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas, om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

RAT-TSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 387 L 0372: Rtdets direktiv 87/372/EEG av den 25 juni 1987 om vilka frekvensband som
skall reserveras for det samordnade inf6randet av allmAnt tiliginglig, alleuropeisk, cellular,
digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (EGT nr L 196 17.7.1987, s.85)

2. 390 L 0387: Ridets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprittandet av den inre
marknaden fbr teletjinster genom a" tillhandah/lla 6ppna nAt (EGT ni L 192, 24.7.1990, s. 1)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillmpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 5.3 skall "artiklama 85 och 86 i f6rdraget" lyda "artiklama" 53 och 54 i detta
avt al"

b) Island skall tillampa bestAmmelsema i detta direktiv senast den 1 januari 1995.

3. 390 L 0388: Kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens pa
marknaderna f6r teletjanster (EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 10)

4. 390 L 0544: Rgdets direktiv 90/544/EEG av den 9 oktober 1990 om frekvensband f6r det
samordnade infbrandet av alleuropeisk, landbaserad, allmint tillganglig, radiobaserad person-
s6kning i gemenskapen (EGT nr L 310 9.11.1990, s. 28)

5. 391 L 0287: Rldets direktiv 91/287/EEG av den 3 juni 1991 om det frekvensband som skall
tilldelas f6r det samordnade inforandet av digital europeisk trldl6s telekommunikation DECT
(Digital European cordless telecommunications) i gemenskapen (EGT nr L 144 8.6.1991, s.
45)
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RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTrANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar f61jande r~ttsakter:

6. 388 Y 1004(01): Rldets resolution 88/C 257/01 av den 30 juni 1988 om utveck]ingen av den
gemensamma marknaden f6r teletjanster och teleutrustning fram till 1992 (EGT nr C 257
4.10.1988, s. 1)

7. 389 Y 0511(01): Rldets resolution 89/C 117/01 av den 27 april 1989 om standardisering inom
omrldet informationsteknologi och telekommunikation (EGT nr C 117 11.5.1989, s. 1)

8. 389 Y 0801: Rldets resolution 89/C 196/04 av den 18 juli 1989 om f6rstarkning av samord-
ningen f6r inf6rande av det tjinsteintegrerade digitalnatet ISDN (Integrated Services Digital
Network) i Europeiska gemenskapen fram till 1992 (EGT nr C 196 1.8.1989, s. 4)

9. 390 Y 0707(02): Ridets resolution 90/C 166/02 av den 28 juni 1990 om stirkandet av det
alleuropeiska samarbetet om radiofrekvenser sArskilt med hAnsyn till tjanster med en alleuro-
peisk omfattning (EGT nr C 166 7.7.1990, s. 2)

10. 390 Y 3112(01): Rldets resolution 90/C 329/09 av den 14 december 1990 om den sista
etappen av det samordnade inf6randet av allmant tillg~nglig, alleuropeisk, cellular, digital,
landbaserad mobil kommunikation inom gemenskapen (GSM) (EGT nr C 329 31.12.1990, s.
9)

11. 384 X 0549: Rldets rekommendation 84/549/EEG av den 12 november 1984 om genomforan-
det av harmonisering inom telekommunikationsomrldet (EGT nr L 298 16.11.1984, s. 49)

12. 384 X 0550: Rldets rekommendation 84/550/EEG av den 12 november 1984 betrAffande den
f6rsta fasen av bppnandet av offentlig telekommunikationsupphandling (EGT nr L 298
16.11.1984, s. 51)

13. 386 X 0659: RAdets rekommendation 86/659/EEG av den 22 december 1986 om det samord-
nade inforandet av det tjansteintegrerade digitalnAtet ISDN (Integrated Services Digital
Network) inom Europeiska gemenskapen (EGT nr L 382 31.12.1986, s. 36)

14. 387 X 0371: Rldets rekommendation 87/371/EEG av den 25 juni 1987 om det samordnade
infbrandet av allmAnt tillgAnglig, alleuropeisk, cellular, digital, landbaserad, mobilkommuni-
kation inom gemenskapen (EGT nr L 196 17.7.1987, s. 81)

15. 390 X 0543: Rldets rekommendation 90/543/EEG av den 9 oktober 1990 om det samordnade
inf6randet av den alleuropeiska, landbaserade, allmlint tilgingliga radiobaserade personsok-
ningen i gemenskapen (EGT ru L 310 9.11.1990, s. 23)

16. 391 X 0288: Rldets rekommendation 91/C 288/EEG av den 3 juni 1991 om det samordnade
inf6randet av digital europeisk trldl6s telekommunikation DECT (Digital European Cordless
Telecommunications) i gemenskapen (EGT nr L 144 8.6.1991, s. 47)
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BILAGA XUI

FRI RORLIGHET FOR KAPITAL

Forteckning enligt artikel 40

INLEDNING

NAr de rittsakter som anges i denna bilaga innehller begrepp eller h nvisar till forfaranden som ir
utmArkande for gemenskapens r ttsordning, som tex.

- ingresser,
- adressaterna fdr gemenskapens ratsakter,
- hanvisningar till territorier eler sprik inom EG,
- hanvisningar till inbbrdes rattigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema samt offentliga

organ, foretag och enskilda personer i dessa stater,
- hAnvisningar till informations- och anmilningsfOrfaranden,

skall protokoll Iom 6vergripande anpassning tillampas om inte annat fOreskrivs i denna bilaga.

RATISAKT SOM DET HANVISAS TILL

1. 388 L 0361" R/dets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 f6r genomforande av fordragets
artikel 67 (EGT L 178, 8.7.1988, s 5).

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foljande anpassning.

a) EFTA-statema skall gora anmalan till Gemensamma EES-kommitn oam sdana Atgarder sor
avses i artikel 2 i direktivet. Gemenskapen skall g6ra anm~lan till Gemensamma EES-
kommittdn om Atgarder som vidtagits av dess medlemsstater. Utbyte av information om s dana
Atgdrder skall aga rum i Gemensamma EES-kommittin.

b) For vidtagande av sAdana Atgdrder som avses i artikel 3 i direktivet skall EFTA-staterna iaktta
det forfarande som anges i protokoll 18. Samarbete mellan de avtalsslutande partema skall ske
enligt den gemensamma ordning som anges i artikel 45 i avtalet.

c) Beslut sor gemenskapen har r~tt art fatta med stbd av artikel 6.2 skall inte vara underkastade
den ordning som gIller enligt kapitel 2, avdelning VII, i avtalet. Gemenskapen skall underritta
ovriga avtalsslutande parter om sdana beslut. Restriktioner, betraffande vilka en f6rlangning
av 6vergingsperiodema Sr medgivna, fAr uppritth/llas inom ramen for detta avtal pA samma
villkor som galler inom gemenskapen.

d) EFTA-statema fir fortsAtta art tilliampa sAdan nationell lagstiftning for reglering av utlAndskt
agande och/eller Igande av andra in de i landet bosatta, som gAller vid tidpunkten for EES-
avtalets ikraftridande, inom de tidsgrinser och inom de omrAden sor anges nedan:

- Till den 1 januari 1995 for Island, i frlga om sAdana kortfristiga kapitalrorelser som
anges i direktivets bilaga 2,

- till den 1 januari 1995 far Norge, i frlga om fbrvArv av inhemska vlrdepapper och
tilltrlde far inhemska vlrdepapper till en utlAndsk kapitalmarknad,
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- till den I januari 1995 f6r Norge och Sverige, och till den 1 januari 1996 f6r Finland,
Island och Uechtenstein, i frAga om direkta investeringar pA respektive lands territo-
rium,

- till den I januari 1998 f6r Schweiz, i frAga om direkta investeringar i fastighetsr6relse
pA landets territorium,

- till den 1 januari 1995 f6r Norge, till den 1 januari 1996 f6r Osterrike, Finland och
Island, och till den 1 januari 1998 f6r Uechtenstein och Schweiz, i frAga om in-
vesteringar i fast egendom pA respektive lands territorium,

- f6r Osterrike direkta investeringar inom omrAdet f6r inlandsvattenvAgar till dess lik-
virdigt tilltride till EG-vattenvagar har uppnAtts,

e) Under 6vergingsperioderna skall EFTA-statema inte behandla nya och befintliga investering-
ar, gjorda av f6retag eller medborgare frAn EG-stater eller andra EFTA-stater, mindre
f6rminligt An enligt den lagstiftning som gAllde vid tidpunkten f6r avtalets undertecknande,
dock med ritt f6r EFTA-statema att infbra lagstiftning som Ar i 6verensstammelse med
avtalet, sirskilt besAinmelser som r6r f6rvarv av fritidsbostAder och som till sina konsekvenser
motsvarar sidan lagstiftning som inom gemenskapen har upprAtthAllits med st6d av artikel 6 4
i direklivet.

f) Den hanvisning som i inledningen av bilaga 1 till direkiivet g6rs till artikel 68.3 i Romf6r-
draget, skall anses avse artikel 42.2 i avtalet.

g) Trots bestimmelsema i artikel 40 i a,,talet och bestaimmelsema i denna bilaga fir Island
fortsAtta att med avseende pA agande inom fiske- och fiskhanteringssektorema tillnipa sAdana
restriktioner f6r utl;indskt igande och/eller igande av utomlands henumah6rande ("non-
residents") som giller vid avtalets undertecknande.

Sidana restriktioner skall inte hindra utlAndska rittssubjekt eller inhenska rittssubjekt utan
hemvist i Island art g6ra investeringar i bolag som endast indirekt Sgnar sig At fiske eller
fiskhantering. Nationella myndigheter skall dock ha ritt at f6rplikta bolag, som i sin helhet
eller till viss del bar f6rvirvats av utlndska rAtissubjekt eller inhemska rittssubjekt utan
hemvist i Island, art avveckla investeringar i verksamhet f6r fiskhantering och i fiskefartyg.

h) Trots bestimnelserna i artikel 40 i avtalet och bestaimmelsema i denna bilaga fAr Norge
fortsatta aft med avseende pA agande i fiskefartyg tillAmpa sAdana restriktioner f6r utlindskt
Agande som g~iler vid avtalets undertecknande.

Sidana restriktioner skall inte hindra utlandska rAttssubjekt art g6ra investeringar i landbaserad
fiskhantering eller i bolag som endast indirekt agnar sig It fisknaring. Nationella myndigheter
skall ha ran an f6rplikta bolag, som i sin helhet eller till viss del har f6rvarvats av utlindska
rAttssubjekt art avveckla investeringar i fiskefartyg.
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BILAGA XIII

TRANSPORT

F6rteckning enligt arlikel 47

INLEDNING

Nar de rittsakter som anges i denna bilaga innehlller begrepp eller hanvisar til f6rfaranden som Ar
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t. ex.

- ingresser,
- adressatema f6r gemenskapens rittsakter,
- hinvisningar till territorier eller spri inom EG.
- hInvisningar till inb6rdes rattigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmAlningsfbrfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillAmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DET'A OMRADE

I. Nr de rattsakter som anges i denna bilaga innehiller hanvisningar till Romf6rdraget skall
dessa, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med f61jande anpassning:

a) F61jande hanvisningar till Romf6rdraget skall ersattas med benamningar till EES-avtalet enligt
foljande:

- artikel 55 EEG = artikel 32 EES
- artikel 56 EEG = artikel 33 EES
- artikel 57 EEG = artikel 30 EES
- artikel 58 EEG = artikel 34 EES
- artikel 77 EEG = artikel 49 EES
- artikel 79 EEG = artikel 50 EES
- artikel 85 EEG = artikel 53 EES
- artikel 86 EEG = artikel 54 EES
- artikel 92 EEG = artikel 61 EES
- artikel 93 EEG = artikel 62 EES
- artikel 214 EEG = artikel 122 EES

b) F61jande hinvisningar anses icke relevanta:

- artikel 75 EEG
- artikel 83 EEG
- artikel 94 EEG
- artikel 95 EEG
- artikel 99 EEG
- artikel 172 EEG
- artikel 192 EEG
- artikel 207 EEG
- artikel 209 EEG
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II. lnom ramen f6r detta avtal skall fbljande laggas till i f6rteckningama i bilaga 2, A.1 i
f6rordning (EEG) nr 1108/70, artikel 19 i fbrordning (EEG) nr 1191/69, artikel I i beslut 83/418/E-
EG, artikel 3 i f6rordning (EEG) nr 1192/69, artikel 2 i forordning EEG/2830/77, artikel 2 i
f6rordning (EEG) nr 2183/78 och artikel 2 i beslut 82/529/EEG:

- Valtionrautatiet/StatsjarivAgama
- Norges Statsbaner
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer f~draux suisses/Ferrovie federali svizzere/-

Viafiers federalas svizras
- Statens JarnvAgar
- Osterreichische Bundesbahnen"

111. Om en rittsakt som nArmns i denna bilaga foreskriver f6rfaranden f6r at l6sa tvister mellan
EG-medlemsstater, och en tvist uppstgr melan EFTA-stater, skall EFTA-staterna hanskjuta tvisten
till l6sning av vederborande EFTA-organ med tillimpning av motsvarande f6rfaranden. Om en tvist
uppstir mellan en EG-medlemsstat och en EFTA-stat skall respektive avtalsslutande parter hanskjuta
tvisten till l6sning av Gemensamma EES-kommittdn med tillimpning av motsvarande f6rfaranden.

R-ATSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. INLANDSTRANSPORTER

i) ALLMANNA FRAGOR

1. 370 R 1108: Rldets f6rordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om inforande av ett
redovisningssystem for infrastrukturkostnader f6r transporter pA jRm,,Sg, vAg och inre
vattenvigar (EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.3.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Rldets beslut av den 1 januari 1973 om justering av instrumenten
gAllande nya medlemsstaters anslutning till de europeiska gemenskaperna (EGT nr L
002, 1.1.1973, s. 19)

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

- 379 R 1384: Rfldets f6rordning (EEG) nr 1384/79 av den 25 juni 1979 (EGT nr L 167,
5.7.1979, s. 1)

- 381 R 3021: Rldets f6rordning (EEG) nr 3021/81 av den 19 oktober 1981 (EGT nr L
302, 23.10.1981, s. 8)
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- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: Rdets forordning (EEG) n" 3572/90 av den 4 december 1990 om
Andring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar med
avseende pA transporter pA vag, jamvag och inre vattenvigar (EGT n- L 353,
17.12.1990, s. 12)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen fbr delta avtal, tillampas med f61jande anpassning:

F61jande tillAgg skall goras i bilaga 2 i f6rordningen:

A. 1. JARNVAG - Huvudnat

Se anpassning f6r delta omrAde I1.

A. 2. JARNVAG - NAt 6ppna f6r aIlm~n trafik och anslutna till huvudnitet (med undantag f6r
stadsnat)

"Finland
Valtionrautatiet/Statsj amvigarna

Norge
Norges Statsbaner

Schweiz
1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavomay
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 Gesellschaft

Bem-Ltschberg-Simpion
9. Bern-Neuenburg-Bahn
10. Gtirbetal-Bem-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothum-Muinster-Bahn
14. Emmental -Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zu rich -Uetliberg- Bahn
20. Schweizerische Siidostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-St Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bibre-Appies-Morges
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25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchiteloises
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-Champlry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Chitelard
35. Bemer Ober]and-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Thuffelen-lns-Bahn
40. Regionalverkehr Bem-Solothum
41. Solothum-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
49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-AJtstAtten-Bahn
54. Trogenerbahn

St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhatische BahnNiafier Retica

Sverige
Nordmark-KlarAlvens Jimvag (NKU)
Malm6-Limhamns JarnvAg (NU)
VAxj6-Hultsfred-VAster.iks Jmr,,g (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Jimvdg (JU)

6sterrike
1. Montafoner Balm AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Btirrnoos - Trimmelkam AG
7. Lokalbahn V6cklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
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11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermarkische Landesbahnen
14. GKB Graz-Koflacher Eisenbahn - und Bergbau Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurter Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahn"

B. VAGAR

"Finland
1. P~Atiet/HuvudvAgar
2. Muut maantiet/Ovriga landsvagar
3. PaikaUistiet/Bygdevagar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planvlgar

Island
1. Thjodvegir
2. Sysluvegir
3. Thjodvegir i thittbyli
4. Gotur sveitarfdlaga

Liechtenstein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norge
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Schweiz
1. Nationalstrassen/routes nationales/strade Nazionali
2. Kantonstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali

Sverige
1. Motorvagar
2. Motortrafikleder
3. Ovriga vAgar

Osterrike
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen"
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2. 370 R 2598: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om
vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna for redovisning i
bilaga 1 till rldets f6rordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 (EGT nr L 278,
23.12.1970, s. 1) i dess lydelse enligt

- 378 R 2116: Kommissionens foroidning (EEG) nr 2116/78 av den 7 september 1978
(EGT L nr 246, 8.9.1978, s. 7)

3. 371 R 0281: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om
faststSliande av den f6rteckning 6ver vattenvAgar f6r havsgiende sj6farz som avses i artikel 3
e i rAdets f6rordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 (EGT nx L 33, 10.2.1971, s. 11),
i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.03.1972, s. 92)

- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302 15.11.1985, s. 162)

Bestammelserna i fbrordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

F61jande tillagg skall g6ras i bilagan:

"Finland
- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Sverige
- Trollhatte kanal och G6ta Alv
- Vainern
- Sbdertilje kanal
- Malaren"

4. 369 R 1191: RAdets forordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas
Itgarder i fr/ga om allman trafikplikt pA jarmvag, vag och inre vattenvAgar (EGT nr L 156,
28.6.1969, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT ni L 073,

27.3.1972, s. 92)

- 373 D 0101(01): RAdets beslut av den 1 januari 1973 om justering av instrumenten
gAllande nya medlemsstaters anslutning till de europeiska gemenskapema (EGT nr L
002, 1.1.1973, s. 19)

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: RAdets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
andring, till foljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
frlga om transporter pA v5g, jirnvdg och inre vattenvAgar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)
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-391 R 1893: Rldets f6rordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om andring i
f6rordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas Itgarder i frAga om aumin
trafikplikt pA jirnvaig, vAg och inre vattenvAgar (EGT nr L 169, 29.6.1991, s. 1)

ii) INFRASTRUKTUR

5. 378 D 0174: Rldets beslut nr 78/174/EEG av den 20 februari 1978 om inrittandet av et
samrldsf6rfarande och en kommitt6 for transportinfrastruktur (EGT nr L 054, 25.2.1978, s. 15)

Bestammelserna i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6jande an-
passning:

a) I artiklarna 1.2, 2.1 och 5 skall orden "av gemenskapsintresse" ersdttas med "av intresse
f6r de avtalsslutande partema i EES-avtalet"

b) Artikel 1.2 c skaU inte tiUampas.

Associeringssitt fbr EFTA-stater enligt artikel 112 i avtalet:

En expert frAn varje EFTA-stat fAr delta i de uppgifter f6r Kommittdn f6r transportin-
frastruktur vilka anges i detta beslut.
EG-kommissionen skall i skilig tid informera deltagama om dagen f6r kommittdns
m6te och lAmna 6ver de relevanta handlingarna.

iii) KONKURRENSREGLER

6. 360 R 0011: Rldets f6rordning (EEG) nr 11 om avskaffande av diskriminering shvitt avser
fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i F6rdraget om upprittandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen (EGT nr L 052, 16.8.1960, s. 1121/60), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.3.1972, s. 148)

- 384 R 3626: Rldets f6rordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984 (EGT nr
L 335, 22.12.1984, s. 4)

Bestdanmelserna i f~rordningen skall, inom ramen for detta avial, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

F6r tilldapning av artik~lama 11 - 26 i denna forordning, se protokoll 21.

7. 368 R 1017: RAdets forardning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillampning av
konkurrensregler pA transporter pA jArmvAg, landsvag och inre vattenvAgar (EGT nr L 175,
23.7.1968, s. 1)1

8. 369 R 1629: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1629/69 av den 8 augusti 1969 om form,
innehAUll och 6vriga detaljer betrAffande klagomgl enligt artikel 10, ans6kningar enligt artikel
12 och anmAlningar enligt artikel 14.1 i ridets f6rordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli
1968 (EGT nr L 209, 21.8.1969, s. 1)2

F6rtecknad hAr enbart for kannedom. For tillAmpning, se bilaga XIV.
2 Fortecknad hAr enbart f6r kAnnedom. F6r tillimpning, se protokoll 21.
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9. 369 R 1630: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1630/69 av den 8 augusti 1969 orn f6rh6r
enligt arlikel 26.1 och 2 i ridets f6rordning ni 1017/68/EEG av den 19 juli 1968 (EGT nr nr
L 209, 21.8.1969, s. 11)2

10. 374 R 2988: RAdets f6rordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om preskription-
stider ifrAga om f6rfaranden och verkstAllande av pif6ljder enligt Europeiska ekonomiska
gemenskapens transport- och konkurrensregler (EGT nr L 319, 29.11.1974, s. 1)'

iv) STATLIGT STOD

11. 370 R 1107: RAdets f6rordning (EEG) nr 1107/70 av den 4 juni 1970 om stbd till transporter
pA jamvAg, vAg och inre vattenvAgar (EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten for Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.3.1972, s. 149)

- 375 R 1473: RAdets f6rordning (EEG) nr 1473/75 av den 20 maj 1975 (EGT nr L 152.
12.6.1975, s. 1)

- 382 R 1658: RAdets fbrordning (EEG) nr 1658/82 av den 10 juni 1982 (EGT nr L 184,
29.6.1982, s. 1)

- 389 R 1100: RAdets f6rordning (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 (EGT nr L
116, 28.4.1989, s. 24)

BestArmmelserna i f6rordningen skall, inorn ramen f6r avtalet, till rnpas med f6ljande an-
passning:

I artikel 5 skall "kommissionen" ersattas med "den kompetenta myndigheten som den avses
i artikel 62 i EES-avtalet".

v) FORENKLING AV GRANSPASSAGE

12. 389 R 4060: Ridets f6rordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 orn avskaffande
av grdnskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter pA vag och inre vattenvagar (EGT
nr L 390, 30.12.1989, s. 18)

BestAmnelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande
anpassning:

a) Enligt artikel 17 i avtalet mellan Europeiska gemenskapema och Osterrike orn varut-
ransit pi vdg och jarnvag (hanvisas till sam "transitavtalet") far Osterrike utf6ra
grAnskontroller f6r alt styrka efterlevnaden av det ekopunktsystem sam avses i artikel
15 och artikel 16 i transitavtalet.
Alla ber6rda avtalsslutande parter fAr utf6ra grinskontroller f6r alt kontrollera efter-
levnaden av de kvotbestdnimelser som avses i artikel 16 i transitavtalet och sarn inte
ersatts av ekopunktsystemet och av kvotbestAmmelser sam omfattas av bilaterala avtal
mellan Osterrike A ena sidan och Finland. Norge, Sverige och Schweiz A den andra.
Alla andra kontroller skall utf6ras i enlighet med f6rordningen.
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b) Schweiz fir utf6ra granskontrofler f6r att kontrollera tiUsttnd utstAllda enligt bilaga 6
i avialet mellan Europeiska gemenskapema och Schweiz om godstransport pS vAg och
j arlvag.
Alla andra kontroller skall utforas i enlighet med f6rordningen.

iv) KOMBITRANSPORT

13. 375 nr L 0130: Rldets direktiv nr 75/130/EEG av den 17 februari 1975 om upprattandet av
gemensamma regler f6r vissa former av kombinerad landsvaigs- och jamvagstransport av gods
mellan medlemsstatema (EGT nr L 048, 22.2.1975, s. 31), i dess lydelse enligt

- 185 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 379 L 0005: Rldets direktiv or 79/5/EEG av den 19 december 1978 (EGT nr L 005,
9.1.1979, s. 33)

- 382 L 0003: Rdets direktiv nr 82/3/EEG av den 21 december 1981 (EGT nr L 005,
9.1.1982, s. 12)

- 382 L 0603: Rldets direktiv nr 82/603/EEG av den 28 juli 1982 (EGT nr L 247,
23.8.1982, s. 6)

- 386 L 0544: Rldets direktiv nr 86/544/EEG av den 10 november 1986 (EGT nr L 320,
15.11.1986, s. 33)

- 391 L 0224: Ridets direktiv nr 91/'224/EEG av den 27 mars 1991 (EGT nr L 103,
23.4.1991, s. 1)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tinlAmpas med foijande
anpassning:

F61jande tifllgg skaU g6ras i artikel 8.3:

"- Sverige:
Fordonsskatt

- Finland:
Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt

- Osterrike:
Strassenverkehrsbeitrag"

Schweiz kommer ant bibehilla et bidragssystem f6r kombitransport (vid tiden f6r
underiecknandet av detta avtal: Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29.
Juni 1988 iber die F6rderung des kombinieren Verkehrs und des Transportes beglei-
teter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du traffic combind et du transport
des vehicules A moteur accompagnis, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento
del traffico combinato e del transporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno
1988) istillet f6r art inf6ra Iterbetalning av skatt.

Vol. 1818, 1-31121



230 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traites 1994

11 VAGTRANSPORT

i) TEKNISK HARMONISERING OCH SAKERHET

14. 385 L 0003: RWdets direktiv nr 85/3 av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och
vissa andra tekniska egenskaper f6r vissa viigfordon (EGT nr L 002, 3.1.1985, s. 14), i dess
lydelse enligt

- 386 L 0360: Ridets direktiv nr 86/360/EEG av den 24 juli 1986 (EGT nr L 217,
5.8.1986, s. 19)

- 388 L 0218: Rldets direktiv nr 88/218/EEG av den 11 april 1988 (EGT nr L 098,
15.4.1988, s. 48)

- 389 L 0338: Rldets direktiv nr 89/338/EEG av den 27 april 1989 (EGT nr L 142,
25.5.1989, s. 3)

- 389 L 0460: Ridets direktiv nr 89/460/EEG av den 18 juli 1989 om indring av
direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper f6r
vissa vAgfordon, i syfte att faststalla tider for upph6rande av de undantag som har
medgivits f6r Irland och Storbritannien (EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 5)

- 389 L 0461: Rldets direktiv nr 89/461/EEG av den 18 juli 1989 om indring av
direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper fbr
vissa vagfordon, i syfte an faststalla vissa st6rsta, tillitna dimensioner for ledade fordon
(EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 7)

- 391 L 0060: Rldets direktiv nr 91/60/EEG av den 4 februari 1991 om Andring av
direktiv 85/3/EEG i syfte art faststalla vissa st6rsta tiHlltna dimensioner for fordon-
skombinationer (EGT nr L 037, 09.02.1991, s. 37)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tilhimpas med f6ljande
anpassning:

Osterrike flr bibehilia sin nationella lagstiftning om h6gsta tillitna vikter f6r motorfordon och
slApfordon som anges i bilaga 1, avsnitten 2.2.1 och 2.2.2 i detta direktiv. DArf6r skall inte
bestAimmelser som tillhter anvAndning av fordon (var f6r sig eller kombinerade) och som inte
stir i 6verensstmiunelse med sAdan nationell lagstiftning vara tillMmpliga i Osterrike. En
6versyn av denna situation skal] g6ras gemensamt sex minader f6re det art avtalet meUan de
Europeiska gemenskapema och Osterrike om varutransit pi vAg och jamvig upph6r.

Schweiz flr bibehilla sin nationella lagstiftning om h6gsta tillltna vikter f6r motorfordon och
slapfordon som anges i bilaga 1, avsnitten 2.2 och 2.3.3 i detta direktiv. DIr'f'r skall inte
bestAmmelser som tilllter anvandning av fordon (vat f6r sig eller kombinerade) och som inte
stir i 6verensstmimmelse med sAdan nationell lagstiftning vara till mpliga i Schweiz. En
6versyn av denna situation skall g6ras gemensamt sex minader f6re det att avtalet meUan de
Europeiska gemenskaperna och Schweiz om transport av varor pA vig och ji-nvAg upph6r.

Alia andra bestAmmelser om vikter och dimensioner som omfattas av detta direktiv skall
tiU mpas fullt ut av Osterrike och Schweiz.
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15. 386 L 0364: Rldets direktiv nr 86/364/EEG av den 24 juli 1986 om bevis for a" fordon
6verensstAmmer med direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tckniska
egenskaper hos vissa vigfordon (EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 48)

16. 377 L 0143: Rldets direktiv nr 77/143/EEG av den 29 december 1976 om tillnArmning av
medlemsstaternas lagstifining om provning av motorfordons och tiLlh6rande slApfordons tra-
fiksakerhet (EGT nr L 047, 18.2.1977, s. 47), i dess lydelse enligt

- 388 L 0449: Rhdets direktiv nr 88/449/EEG av den 26 juli 1988 (EGT nr L 222,
12.8.1988, s. 10), rAttat genom EGT nr L 261, 21.9.1988, s. 28

- 391 L 0225: Rldets direktiv nr 91/225/EEG av den 27 mars 1991 (EGT nr L 103,
23.4.1991, s. 3)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande
anpassning:

Schweiz fAr till den 1 januari 1998 bibehlla en langre period mellan tvh p varandra f61jande
obligatoriska trafiksakerhetsprovningar f6r alla de fordonskategorier som finns f6rtecknade i
bilaga 1 i direklivet.

17. 389 L 0459: Rhdets direktiv nr 89/459/EEG av den 18 juli 1989 om tillnrmning av med-
lemsstaternas lagar om dAckens m6nsterdjup ph vissa slag av motorfordon och slApfordon till
dessa fordon (EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 4)

ii) BESKATTNING

18. 368 L 0297: Rhdets direktiv nr 68/297/EEG av den 19 juli 1968 om enhetliga foreskrifier for
tullfri inf6rsel av bransle i nyttofordons brAnsletankar (EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 15), i dess
lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.3.1972, s. 92)

- 385 L 0347: Rhdets direktiv nr 85/347/EEG av den 8 juli 1985 (EGT nr L 183,
16.7.1985, s. 22)

iii) SOCIAL HARMONISERING

19. 377 L 0796: Rhdets direktiv nr 77/796/EEG av den 12 december 1977 om 6msesidigt
erkannande av utbildnings-, examens- och andra beh6righetsbevis f6r ut6vare av gods- och
persontransporter ph vlg och Atgarder f6r att underlAtta f6r dessa art ut6va sin r5tt till
etableringsfrihet (EGT nr L 334, 24.12.1977, s. 37), i dess lydelse enligt

389 L 0438: Rhdets direktiv nr 89/438/EEG av den 21 juni 1989 (EGT nr L 212,
22.7.1989, s. 101), rattat genom EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 31.
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20. 385 R 3820: Rldets forordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonise-
ring av viss social lagstiftning om vAgtransporter (EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 1)

Bestammelserna i forordningen skall, inom ramen f6r detta avial, tillimpas med foljande
anpassning:

a) Bestammelserna i artikel 3 skall inte till5mpas.

b) Schweiz skall tillampa bestarmmelserna i artikel 5.2, 6.1, 7.1-2 och 8.1-3 i fbrord-
ningen senast den 1 januari 1995.

21. 385 R 3821: Rldets f6rordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om firdskrivare
f6r vagtransporter (EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8), i dess lydelse enligt

390 R 3572: Ridets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
andring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
frAga om transporter pA vAg, jarnvag och inre vattenvagar (EGT or L 353, 17.12.1990,
s. 12)

Bestimmelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r delta avtal, tillampas med f6ljande
anpassning

a) Till den 1 januari 1995 fir Osterrike g6ra undantag f6r fordon som endast ir sysselsatta
i inrikes transport frln forpliktelsen at installera sldan fArdskrivare som beskrivs i
artikel 3.1 i fbrordningen.

b) Till den 1 januari 1995 ftr Schweiz gora undantag for besattningar bestsende av fler an
en forare frln forpliktelsen i punkt 4 3 i bilaga 1, kapitel III c i forordningen art ps tv'
skilda blad g6ra sldana registreringar som avses i punkt 4.1

22. 376 L 0914: Rgdets direktiv nr 76/914/EEG av den 16 december 1976 om minimikra, pl
utbildning for vissa f6rare av vagfordon (EGT or L 357, 29 12.1976, s 36)

Bestimmelserna i delta direktiv skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med fbljande
anpassning:

Schweiz skall genomfora bestammelserna i direktivet senast den 1 januari 1995.

23. 388 L 0599: Rldets direktiv nr 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt for-
farande vid kontroll av tillampningen av f6rordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av
viss social lagstiftning om vagtransporter och av f6rordning nr (EEG) 3821/85 om firdskrivare
f6r vigtransporter (EGT nr L 325, 29.11.1988, s. 55)

Bestmimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillWmpas med f6ljande
anpassning:

Osterrike och Schweiz skall genomf6ra bestAmmnelsema i direktivet senast den 1 januari 1995.
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24. 389 L 0684: Rhdets direktiv nr 89/684/EEG av den 21 december 1989 om yrkesutbildning for
vissa fWrare av fordon som transporterar farligt gods pS vAg (EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 33)

iv) TILLTRADE TILL MARKNADEN (varor)

25. 362 L 2005: Rhdets f6rsta direktiv av den 23 juli 1962 om vissa godstransporter pS vag
mellan medlemsstatema (EGT nr L 070, 6.8.1962, s. 2005/62), i dess lydelse enligi

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.3.1972, s. 126)

- 372 L 0426: RAdets direktiv nr nr 72/426/EEG av den 19 december 1972 (EGT nr L
291, 28.12.1972, s. 155)

- 374 L 0149: RAdets direktiv nr 74/149/EEG av den 4 mars 1974 (EGT nr L 084,
28.3.1974, s. 8)

- 377 L 0158: Rhdets direktiv nr 77/158/EEG av den 14 februari 1977 (EGT nr L 048,
19.2.1977, s. 30)

- 378 L 0175: Rhdets direktiv nr 78/175/EEG av den 20 februari 1978 (EGT nr L 054,
25.2.1978, s. 18)

- 380 L 0049: Rhdets direktiv nr 80/49/EEG av den 20 december 1979 (EGT nr L 018,
24.1.1980, s. 23)

- 382 L 0050: Rhdets direktiv nr 82/50/EEG av den 19 januari 1982 (EGT nr L 027,
4.2.1982, s. 22)

- 383 L 0572: Rhdets direktiv nr 83/572/EEG av den 26 oktober 1983 (EGT nr L 332,
28.11.1983, s. 33)

- 384 L 0647: Ridets direktiv nr 84/647/EEG av den 19 december 1984 om anvAndning
av fordon hyrda utan f6rare f6r godstransporter ph vig (EGT nr L 335, 22.12.1984,
s. 72)

Best mmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillmpas med f6ljande
anpassning:

a) Bestimmelserna i direktivet skall endast tillaropas ph transport f6r egen r'k-ning.

b) SA linge avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Osterrike om varutransit ph vAg
och j~mvhg gAller, skall tilhpningen av detta direktiv inte pAverka de existerande
6msesidiga rhtligheter till marknadstilltride som avses i artikel 16 i avtalet mellan
Europeiska gemenskapema och Osterrike om varutransit pi vhg och jimvig och sor
anges i de bilaterala avialen mellan Osterrike A ena sidan och Finland, Norge, Sverige
och Schweiz A den andra, om inte de ber6rda parterna avlalat om annat.
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26. 376 R 3164: Rldets forardning (EEG) nr 3164/76 av den 16 december 1976 om tilltrade till
marknaden f6r intemationella godstransporter pA vig (EGT nr L 357, 29.12.1976, s. 1), i dess
lydelse enligt

- 388 R 1841: Rgdets f6rordning (EEG) nr 1841/88 av den 21 juni 1988 (EGT nr L 163,
30.6.1988, s. 1)

BestArmmelsema i forardningen skall, inom ramen far detta avtal, tillampas med fo1jande
anpassning:

a) Inom ramen for detta avtal skall endast artikel 4a i forordningen tillAmpas. Den skall
vara foremil for sldana genomforandegtgirder som avses i artikel 4b och som antagits
i enlighet med avtalets bestimmelser.

b) SAl ange avtalet mellan Europeiska gemenskapema och Osterrike om varutransit pS vag
och jmvag giIler, skaLU tillAmpningen av detta direktiv inte paverka de existerande
omsesidiga rittigheter till marknadstilltride som avses i artikel 16 i avtalet mean
Europeiska gemenskapema och Osterrike om varutransit pA vag och jarmvag och som
anges i de bilaterala avtalen mellan Osterrike 5 ena sidan och Finland, Norge, Sverige
och Schweiz A den andra, om inte de berorda partema avtalat om annat.

v) PRISER (varor)

27. 389 R 4058: Rldets f~rordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prisssttning
vid godstransporter pA vag mellan medlemsstater (EGT nr L 390, 30.12.1989, s. 1)

vi) TILLSTAND ATT BEDRIVA VERKSAMHET (varor)

28. 374 L 0561: Rldets direktiv nr 74/561/EEG av den 12 november 1974 om r tt att yrkes-
mAssigt bedriva nationella och intemationella godstransporter pA vAg (EGT nr L 308,
19.11.1974, s. 18), i dess lydelse enligt

- 389 L 0438: Rldets direktiv nr 89/438/EEG av den 21 juni 1989 (EGT nr L 212.
22.7.1989. s. 101)

- 390 R 3572: Rldets fbrordning (EEG) or 3572/90 av den 4 december 1990 om
indring, till foljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och farordningar i
frlga om transporter pA vag, jdmvag och inre vattenvigar (EGT or L 353, 17.12.1990,
s. 12)

Bestammelserna i detta direktiv skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med foijande
anpassning:

Schweiz skall genomfora bestAmmelsema i direktivet senast den 1 januari 1995.
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vii) HYRDA FORDON (varor)

29. 384 L 0647: Ridets direktiv nr 84/647/EEG av den 19 december 1984 om anvAndning av
fordon hyrda utan f6rare f6r godstransporter p vdg (EGT ne L 335, 22.12 1984, s. 72), i dess
lydelse enligi

- 390 L 0398: Rhdets direkliv nr 90/398/EEG av den 24 juli 1990 (EGT nr L 202,
31.7.1990, s. 46)

viii) TILLTRADE TILL MARKNADEN (passagerare)

30. 366 R 0117: RAdets f6rordning nr 117/66/EEG av den 28 juli 1966 om inf6rande av gemen-
samma regler f6r intemationella persontransporter med buss (EGT nr L 147, 9.8.1966,
s. 2688/66)

BestAmmelserna i denna f6rordning skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foljande
anpassning:

Artikel 4.2 skall inte tillimpas.

31. 368 R 1016: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1016/68 av den 9 juli 1968 med be-
stammelser om de mallar for kontrolldokument som avses i artiklama 6 och 9 i rldets
f6rordning nr 117/66/EEG (EGT nr L 173, 22.7.1968, s 8), i dess lydelse enligt

- 382 R 2485: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2485/82 av den 13 september 1982
(EGT nr L 265, 15.9.1982, s. 5)

32. 372 R 0516: Rldets f6rordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 om inforande av
gemensamma regler f6r pendeltrafik med buss mellan medlemsstatema (EGT nr L 067,
20.3.1972, s. 13), i dess lydelse enligt

- 378 R 2778: Rldets f6rordning (EEG) nr 2778/78 av den 23 november 1978 (EGT nr
L 333, 30.11.1978, s. 4)

33. 372 R 0517: Rldets f6rordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 om inf6rande av
gemensamma regler f6r linjetrafik och speciell reguIjAr trafik med buss mellan medlemsstater-
na (EGT nr L 067, 20.3.1972, s. 19), i dess lydelse enligi

- 377 R 3022: RAdets f6rordning (EEG) nr 3022/77 av den 20 december 1977 (EGT nr
L 358, 31.12.1977, s. 1)

- 378 R 1301: Ridets f6rordning (EEG) ni 130178 av den 12 juni 1978 (EGT nr L 158,
16.6.1978, s. 1)

34. 372 R 1172: RAdets f6rordning (EEG) nr 1172/72 av den 26 maj 1972 med formfbreskrifter
i frlga om de dokument som avses i rhdets f6rordningar (EEG) nr 517/72 och (EEG) nr
516/72 (EGT nr L 134, 12.6.1972, s. 1) i dess lydelse enligt

- 372 R 2278: Kommissionens f6rordning (EEG) nx 2778/72 av den 20 december 1972
(EGT nr L 292, 29.12.1972, s. 22)
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- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

-- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 162)

BestSinelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

I bilaga 1 skall fotnot 1 kompletteras enligt f61jande: Island (IS), Uechtenstein (FL), Norge
(N), Osterrike (A), Schweiz (CH), Finland (SF), Sverige (S).

iv) TILLST&ND ATl BEDRIVA VERKSAMHET (passagerare)

35. 374 L 0562: Rdets direktiv nr 74/562/EEG av den 12 november 1974 om ritt att yrkes-
msigt bedriva nationella och intemationella persontransporter pA vig (EGT nr L 308,
19.11.1974, s. 23), i dess lydelse enligt

- 389 L 0438: Rdets direktiv nr 89/438/EEG av den 21 juni 1989 (EGT nr L 212,
22.7.1989, s. 101)

BestAmmelsema i direktivet skall. inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande
anpassning:

Osterrike skall genomf6ra bestAmmelsema i direktivet senast den 1 januari 1995.

36. 390 R 3572: Rhdets fbrordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om indring, till
f61jd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i frhga om transporter ph
vAg, jirnvag och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 12)

IIl. JARNVAGSTRANSPORT

i) STRUKTURPOLITIK

37. 375 D 0327: Rhdets beslut nr 75/327/EEG av den 20 maj 1975 om f6rblttring av jArmvAgs-
f6retagens situation och om harmonisering av reglema f6r de ekonomiska relationerna mellan
dessa f6retag och staterna (EGT nr L 152, 12.6.1975, s. 3), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

- 185 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 390 R 3572: Ridets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
Andring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
friga om transporter ph vig, jlmnvag och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)
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BestAmmelsema i beslutet skall, inom ramen f6r detta aval, tillAmpas med foijande an-
passning:

a) Artikel 8 skall inte tillimpas.

b) Osterrike skall genomf6ra bestammelsema i detta beslut senast den 1 januari 1995.

38. 383 D 0418: Ridets beslut nr 83/418/EEG av den 25 juli 1983 om jairnviigarnas kommersieUa
sjalvstdndighet vid driften av sin internationella person- och resgodsbefordran (EGT nr L 237,
26.8.1983, s. 32), i dess lydelse enligt

- 185 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 165)

- 390 R 3572: Rhdets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
andring, till f6ojd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
frhga om transporter pA vAg, jrnvAg och inre vattenviigar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)

39. 369 R 1192: Rhdets fbrordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om inforande av
enhetliga regler f6r jirnvigsf6retagens redovisning (EGT nr L 156, 28.06.1969, s. 8), i dess
lydelse enligt

- 172 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 073,
27.03.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Rldets beslut av den 1 januari 1973 om justering av instrumenten
gAllande nya medlemsstaters anslutning till de europeiska gemenskaperna (EGT nr L
002, 1.1.1973, s. 19)

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 92)

- 185 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: Rhdets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
Andring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och forordningar i
frhga om transporter pA vAg, jrnvag och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)

40. 377 R 2830: Ridets f6rordning (EEG) nr 2830/77 av den 12 december 1977 om Atgarder som
krivs f6r art g6ra jarmvagsf6retagens redovisningssystem och krsbokslut j.mf6rbara (EGT nr
L 334, 24.12.1977, s. 13), i dess lydelse enligt

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 94)

- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 162)

- 390 R 3572: Rldets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
andring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
frhga om transporter pA vAg, jirnv'ig och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)
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41. 378 R 2183: Rldets f6rordning (EEG) nr 2183/78 av den 19 september 1978 om enhetliga
principer for j.rnvigsforetags kostnadskalkyler (EGT nr L 258, 21.9.1978, s. 1), i dess lydelse
enligt

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 93)

- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 162)

- 390 R 3572: Rldets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
Andring, till fbljd av Tysklands enande, 'av vissa direktiv, beslut och forordningar i
frlga om transporter pA v5g, jAmvag och inre vattenvigar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)

ii) PRISER

42. 382 D 0529: Rldets beslut nr 82/529/EEG av den 19 juli 1982 om prisbildningen for
intemationell godsbefordran pS jdmvag (EGT nr L 234, 9.8.1982, s. 5), i dess lydelse enligt

- 185 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 164)

- 390 R 3572: Ridets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
Indring, till f6ljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och fbrordningar i
frlga om transporter pA vAg, jAmvAg och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)

IV. TRANSPORT PA INRE VAlTENVAGAR

i) TILLTRADE TILL MARKNADEN

43. 385 R 2919: Rldets f~rordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om faststillande
av villkoren f6r tilltrade till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om
sjofarten pA Rhen f6r fartyg som tillh6r Rhensj6faren (EGT nr L 280, 22.10.1985, s. 4)

Bestdmmelsema i f~rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande
anpassning:

a) EFTA-statema skall Aven, i enlighet med artikel 2, limna kornissionen alla upp-
lysningar som avses i ndmnda artikel och som EFTA-staterna kan limna CCR
(Centrala kommissionen f6r sj6farten p Rhen).

b) Artikel 3 skall inte tillAmpas.
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ii) STRUKTURPOLITIK

44. 389 R 1101: Rhdets f6rordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989 om strukturella
f6rbattringar inom inlandssjofarten (EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 25), i dess lydelse enligt

390 R 3572: Rhdets f6rordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om
Andring, till foljd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och f6rordningar i
frhga om transporter pA vg, jamvag och inre vattenvagar (EGT nr L 353, 17.12.1990,
s. 12)

Bestimmelsema i forordningen skall, inom ramen for detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

Kommissionen skall, nar den beslutar enligt artiklarna 6.7, 8.1 c och 8.3 c, ta skilig
hansyn till de Asikter som EFTA-statema uttrycker pS samma s~tt som man gor
betraffande EG-medlemsstater.

45. 389 R 1102: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1102/89 av den 27 april 1989 om faststAl-
lande av vissa AtgSrder fdr verkstallande av rhdets forordning (EEG) nr 1101/89 (EGT nr L
116, 28.4.1989, s. 30), i dess lydelse enligt

- 389 R 3685: Kommissionens fOrordning (EEG) nr 3685/89 av den 8 december 1989
(EGT nr L 360, 9.12.1989, s. 20)

- 391 R 0317: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 317/91 av den 8 februari 1991 (EGT
nr L 037, 9.2.1991, s. 27)

BestAimmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, till~inpas med f61jande
anpassning:

Kommissionen skall, nAr den andrar denna f6rordning enligt artikel 12.1, ta skilig hdnsyn till
de Asikter som EFTA-statema uttrycker, pA samma sAtt som man g6r betraffande EG-
medlemsstater.

iii) TILLSTAND ATr BEDRIVA VERKSAMHET

46. 387 L 0540: Rdets direktiv nr 87/540/EEG av den 9 november 1987 om tillsthnd an utfora
varutransporter ph vattenvAgar inom nationell och intemationell transport och om 6msesidigt
erkannande av examens-, utbildnings- och andra beh6righetsbevis (EGT nr L 322,
12.11.1987, s. 20)

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

Osterrike skall genomf6ra bestIrmelserna i direktivet senast den 1 juli 1994. Schweiz skall
genomf6ra best.inmelserna i direktivet senast den I januari 1995.

iv) TEKNISK HARMONISERING

47. 382 L 0714: Rldets direktiv nr 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska f6reskrifter
f6r fartyg i inlandssj6fart (EGT nr L 301, 28.10.1982, s. 1)
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Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

Till listan i bilaga I skall f61jande tillaggas:

KAPITEL I
Zon 2

Sverige
Trollhatte kanal och Gbta lv
Vanern
S6dertaije kanal
MAlaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen

KAPITEL II
Zon 3

Schweiz
Rhen frAn Rheinfelden till gransen mellan Schweiz och Tyskland

Sverige
G6ta kanal
Vittem

Osterrike
Donau frin grinsen mellan Osterrike och Tyskland till grinsen mellan Osterrike och Tjeckos-
lovakien

KAPITEL III
Zon 4

Sverige
Alia andra floder, kanaler och insj6ar som inte upptas under zonerna 1, 2 och 3.

48. 376 L 0135: Rldets direktiv nr 76/135/EEG av den 20 januari 1976 om 6msesidigt erkAnnan-
de av fartcertifikat f6r fartyg i inlandssj6fart (EGT nr L 021, 29.1.1976, s. 10)

49. 377 D 0527: Kommissionens beslut nr 77/527/EEG av den 29 juli 1977 (EGT nr L 209,
17.8.1977, s. 29), i dess lydelse enligt

- 378 L 1016: Rldets direktiv nr 78/1016/EEG av den 23 november 1978 (EGT nr L
349, 13.12.1978, s. 31)

- 185 1: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 164)
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Bestamzelsema i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

Till listan i bilagan skall foljande tillAggas:

FINLAND
Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

SVERIGE
Trollhitte kanal och G6ta Alv
VAnem
Malaren
S6dertilje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen

V. SJOFART

Protokoll 19 skall tillimpas pA relationer med tredje land inom sj6farten.

50. 386 R 4056: Rldels forordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade
regler f6r tillimpning av artiklama 85 och 86 i f6rdraget pS sj6farten (EGT nr L 378,
31.12.1986, s. 4)3

51. 388 R 4260: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de
aninlningar, klagomll, ans~kningar och forh6r som avses i rAdets f6rordning (EEG) nr
4056/86 (EGT nr L 376, 21.12.1988, s. 1)'

52. 379 R 0954: Rfdets f6rordning (EEG) nr 954/79 av den 15 maj 1979 om medlemsstaternas
ratifikation eller anslutning till Forenta nationemas konvention om en uppforandekod for
linjekonferenser (EGT nr L 121, 17.5.1979, S. 1)

3

53. 386 R 4055: Rhdets fbrordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillAmpning
av principen om frihet att tilihandahAlla tjinster pA sjOtransportomrAdet mellan medlemsstater
saint mellan medlemsstater och tredje land (EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 1), i dess lydelse
enligt

390 R 3573: Rldets f6rordning (EEG) nr 3573/90 av den 4 december 1990 om
indring, till f6ljd av Tysklands enande av f6rordning (EEG) nr 4055/86 om tillimpning
av principen om frihet at tillhandahllla tjinster pA sjbtransportomrldet mellan med-
lemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (EGT nr L 353, 17.12.1990, s.
16)

3 FOrtecknad har enbart for klnnedom. FOr tillampning, se bilaga XIV.
F6rtecknad har enbart for kAnnedom. For tillampning, se protokoll 21.
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BestAmmelserna i forordningen skall, inom ramen for delta av.lal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

a) Artikel 2 skall ersAttas av: "Det skall inte finnas ntgra unilaterala nationella restriktio-
ner betrdiffande transport av vissa varor som hell eller delvis f6rbehllits for fartyg som
f6r nationell flagg."

b) Betraffande artikel 5.1 galler art bestammelser om lastdelning for torrlasrfart i alla
framtida avtal med tredje land Sr forbjudna.

c) Protokoll 19 i EES-avtalet om sjbfart skall tillaimpas f6r genomf6randet av artiklama
5, 6 och 7.

54. 379 L 0115: RAdets direktiv nr 79/115/EEG av den 21 december 1978 om anvAndande av
l/nglotsar vid lotsning av fartyg i Nordsj6n och Engelska kanalen (EGT nr L 033, 8.2.1979,
s. 32)

55. 379 L 0116: Ridets direktiv nr 79/116/EEG av den 21 december 1978 om minimikrav f6r
vissa tankfartyg som anl6per eller avglr frin gemenskapens hamnar (EGT nr L 033, 8.2.1979,
s. 33), i dess lydelse enligt:

- 379 L 1034: Ridets direktiv nr 79/1034/EEG av den 6 december 1979 (EGT nr L 315,
11.12.1979, s. 16)

56. 391 R 0613: Ridets fdrordning (EEG) nr 613/91 av den 4 mars 1991 om 6verflyttning av
fartyg frin ett register till ct annat inom gemenskapen (EGT nr L 68, 15.3.1991, s. 1)

R.ATSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

Dc avtalsslutande parterna beaktar innehllet i f6ljande ritlsakter:

57. 386 R 4057: Ridets forordning (EEG) nr 4057/86 av den 22 december 1986 om illojal
prissittning inom sj6farten (EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 14)

58. 386 R 4058: Rldets f6rordning (EEG) nr 4058/86 av den 22 december 1986 om samordnade
AtgArder f6r at sakerstAlla fri tillgAng till last pA oceantrader (EGT nr L 378, 31.12.1986, s.
21)

59. 383 D 0573: Ridets beslut nr 83/573/EEG av den 26 oktober 1983 om motAtgarder inom den
internationella handelssj6farten (EGT nr L 332, 28.11.1983, s. 37)
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RATSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

VI. CIVIL LUFTFART

i) KONKURRENSREGLER

60. 387 R 3975: RAdets f6rordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om f6rfarandet
f6r tilimpning av konkurrensreglema p& f6retag inom luftfartssektom (EGT nr L 374,
31.12.1987, s. 1)

61. 388 R 4261: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de
anmlilningar, kiagomli, ans6kningar och f6rh6r som avses i rldets f6rordning (EEG) nr
3975/87 (EGT nr L 376 31.12.1988, s. 10)

ii) MARKNADSTILLTRADE

62. 390 R 2343: Rldets f6rordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikforetags
tilitride till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passage-
rarkapaciteten mellan lufttrafikforetag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna (EGT
nr L 217, 11.8.1990, s. 8)

BestAimmelsema i f6rordningen skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med foljande
anpassning:

Till den i f6rordningens bilaga 2 uppstallda forteckningen skall fOijande tilliIggas:

Finland: Helsingfors-Vanda
Island: Keflavik
Norge: Oslo-Fomebu/Gardemoen
Schweiz: Zfirich

Geneve-Cointrin
Sverige: Stockholm-Arlanda
Osterrike: Wien

63. 389 R 2299: Rldets fOrordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppforandekod
for datoriserade bokningssystem (EGT nr L 220, 29.7.1989, s. 1)

Besta melsema i fbrordningen skall, inom ramen fbr detta avtal, till inpas med f6ijande
anpassning:

F6r tilllnmpningen av artiklarna 7 och 11 - 20 i denna farordning, se protokoll 21.

64. 391 R 0294: Rldets fOrordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av
flygfrakttrafik mellan medlemsstater (EGT nr L 036, 8.2.1991, s. 1)

S F6rtecknad har enbart f6r kinnedom. Fbr tillampning, se protokoll 21.
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iii) TARIFFER

65. 390 R 2342: Ridets f6rordning (EEG) nr 2342/90 av den 24 juli 1990 om biljettpriser f6r
regelbunden luftfart (EGT nr L 217, 11.8.1990, s. 1)

iv) TEKNISK HARMONISERING OCH SAKERHET

66. 380 L 1266: Ridets direlctiv nr 80/1266/EEG av den 16 december 1980 om framtida samar-
bete och 6msesidig hjalp mellan medlemsstater vid unders6kningar av luftfartsolyckor (EGT
nr L 375, 31.12.1980, s. 32)

v) KONSULTATIONSPROCEDUR

67. 380 D 0050: Rldets beslut nr 80/50/EEG av den 20 december 1979 om ant inf6ra en sam-
ridsf6rfarande om f6rbindelsema mellan medlemsstater och tredje land pA lufttransportomrldet
och om aktioner pA detta omrde i internationella organisationer (EGT L 018, 24.1.1980,
s. 24)

vi) SOCIAL HARMONISERING

68. 391 R 0295: Ridets f6rordning (EEG) mr 295/91 av den 4 februari 1991 om inf6rande av
gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning pi luftfartyg
i regelbunden lufttrafik (EGT nr L 036, 8.2.1991, s. 5)

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avialsslutande parterna beaktar innehlllet i f6ljande ritsakter:

69. C/257/88/s. 6: Kommissionens meddelande om f6rfaranden f6r underrttelser till kommissio-
nen enligt artikel 4 och 5 i kommissionens f6rordning (EEG) nr 2671/88 av den 26 juli 1988
om tillampning av artikel 85.3 i f6rdraget pS vissa kategorier av 6verenskommelser mellan
f6retag, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden med avseende p1
gemensam planering och samordning av kapacitet, intaktsf6rdelning och samrd om taxor i
regelbunden luftfart saint f6rdelning av avglngs- och ankomsttider pA flygplatser (EGT nr C
257, 4.10.1988, s. 6)

70. C/119/89/s. 6: Kommissionens meddelande om till 'npningen av artikel 4.1 a i kommissionens
f6rordning (EEG) R 2671/88 av den 26 juli 1988 om tilllinpning av artikel 85.3 i f6rdraget
p1 vissa kategorier av 6verenskomnmelser mellan f6retag, beslut av f6retagssammanslutningar
och samordnade f6rfaranden med avseende p1 gemensam planering och samordning av
kapacitet, inkomstdelning och samrd om taxor i regelbunden luftfart saint f6rdelning av
avg3ngs- och ankomstider p1 flygplatser (EGT nr C 119, 13.5.1989, a. 6)
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71. 361 Y 0722(01): Kommissionens rekomnendation av den 14 juni 1961 riktad till med-
lemsstaterna i frAga om tilllimpningen av f6rordning nr 11 om avskaffande av diskriminering
i frlga om transporttaxor och villkor, i enlighet med artikel 79.3 i f6rdraget (EGT nr L 050,
22.7.1961, s. 975)

72. 485 Y 1231(01): Resolution 85/C348/01 frin m6te mellan RAdet och representanter frAn
medlemsstaternas regeringar f6r art f6rbittra tillinpningen av de sociala f6rordningarna inom
vagtransporter (EGT nr C 348, 31.12.1985, s. 1)

73. 384 X 0646: RAdets rekommendation 84/646/EEG av den 19 december 1984 om an starka
samarbetet mellan medlemsstaternas nationella j&"nvAgsf6retag vid intemationell person- och
godsbefordran (EGT nr L 333, 21.12.1984, s. 63)

74. 382 X 0922: Kommissionens rekommendation 82/922/EEG av den 17 december 1982 till de
nationella jirnvgigsf6retagen om faststallande av en ordning f6r intemationell personbefordran
med h6g standard (EGT ne L 381, 31.12.1982, s. 38)

75. 371 Y 0119(01): RAdets resolution av den 7 december 1970 om samverkan mellan jAmvAgs-
f6retag (EGT nr C 005, 19.1.1971, s. 1)
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BILAGA XIV

KONKURRENS

Forteckning enligt artikel 60

INLEDNING

Nar de rattsakter som anges i denna bilaga innehAller begrepp eller hainvisar till f6rfaranden som ar
utmarkande f6r gemenskapens rAttsordning, som t. ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rdttsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprAk inom EG,
- hAnvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter fbr EG-medlemsstatema samt offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa staler,
- hanvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillAmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANDRINGAR FOR DE'TA OMRADE

Om inte annat sags, skall bestimmelsema i denna bilaga inom ramen f6r avtalet tillimpas med
fbljande anpassning:

I. Med "kommission" skall f6rstAs "beh6rig 6vervakningsmyndighet".

if Med "den gemensamma marknaden" skall f6rstAs "det territorium som omfattas av EES-
avtalet".

Ill. Med "handel mellan medlemsstater" skall f6rstAs "handel mellan avtalsslutande parter".

IV. Med "kommissionen och medlemsstatemas myndigheter" skall f6rstls "EG-komnimissionen,
EFTA:s 6vervakningsmyndighet, EG-medlemsstatemas och EFTA-statemas myndigheter".

V. Hanvisningar till artiklar i F6rdraget om upprattandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
(EEG) eller F6rdraget om upprattandet av Europeiska kol- och stAlgemenskapen (EKSG) skall
f6rstAs som hanvisningar till EES-avtalet (EES) enligt f6ojande:

artikel 85 (EEG) - artikel 53 (EES)
artikel 86 (EEG) - artikel 54 (EES)
artikel 90 (EEG) - artikel 59 (EES)
artikel 66 (EKSG) - artikel 2 i protokoll 25 till EES-avtalet
artikel 80 (EKSG) - artikel 3 i protokoll 25 till EES-avtalet
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VI. Med "denna f6rordning" skall f6rstAs "denna rittsakt".

VII. Med "f6rdragets konkurrensregler" skall f6rst&s "konkurrensreglema i EES-avtalet".

VIII. Med "H6ga myndigheten" skall f6rstgs "den beh6riga 6vervakningsmyndigheten".

Om inte annat fbljer av reglerna f6r kontroll av koncentrationer, skall med "den beh6riga 6ver-
vakningsmyndigheten" i nedanstAende bestAmmelser f6rstls "den 6vervakningsmyndighet som ar
beh6rig atl besluta om ett iirende enligt artikel 56 i EES-avtalet".

RATTSAKTER SOM DET HANISAS TILL

A. KONTROLL AV F)RETAGSFRVARV

1. 389 R 4064: Rgdets f6rordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av
f6retagskoncentrationer (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1) rittad genom EGT nr L 257,
21.9.1990, s. 13.

Bestmimmelserna i artikel 1-5 i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med
f6ljande anpassning:

a) I artikel 1.1 skall orden ", eller i 6verensstmmelse med den procedur som anges i
protokoll 21 till EES-avtalet," inf6ras efter orden "Or inte annat fo1jer av artikel 22".

Dessutom skall "gemenskapsdimension" ersattas med "gemenskaps- eller EFTA-
dimension".

b) I artikel 1.2 skall "gemenskapsdimension" ersattas med "gemenskaps- respektive
EFTA-dimension".

Dessutom skall "omsttningen inom gemenskapen i dess helhet" ersattas med "omsitt-
ningen inom gemenskapen respektive EFTA i dess helhet".

I sista ledet skall "medlemsstat" ersattas med "stat".

c) Artikel 1.3 Ar inte tillamplig.

d) I artikel 2.1, f6rsta stycket, skaU "den gemensamma marknaden" ersattas med "EES-
avtalets funktion".

e) I slutet av artikel 2.2 skall "den gemensamma marknaden" ersattas med "EES-avtalets
funktion".

f) I slutet av artikel 2.3 skall "den gemensamma marknaden" ersAttas med "EES-avtalets
funktion".

g) I artikel 3.5 b skall "medlemsstat" ersdttas med "EG-medlemsstat eller EFTA-stat".
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h) I artikel 4.1 skall "gemenskapsdimension" ers~ttas med "gemenskaps- eller EFTA-
dimension".

Dessutom skall i fo-rsta meningen orden "enligt artikel 57 i EES-avtalet", inf6ras efter
orden "(...) skall anmAlas till kommissionen".

i) I artikel 5.1 skall sista stycket ersAttas med f61jande:

"OmsAttning inom gememskapen eller inom en medlemsstat skall innefatta f6rsAljning
av varor och tinster till foretag eller konsumenter inom gemenskapen respektive
medlemsstaten. Samma ggler betraffande omsAttning inom EFTA-staternas territorium
i sin helhet eller i en EFTA-stat."

j) I artikel 5.3 a, andra stycket, skall "omssttningen inom gemenskapen i dess helhet"
ersAttas med "omsgttningen inom gemenskapen i dess helhet eller inom EFTA i dess
helhet". Dessutom skall "gemenskapsinvinare" ersattas med "gemenskaps- respektive
EFTA-invinare".

k) I artikel 5.3 a, tredje stycket, skall "medlemsstat" ersattas med "EG-medlemsstat eUer
EFTA-stat".

1) 1 artikel 5.3 b skaUJ de sista orden (...), skall hansyn tas till de bruttopremier som
betalas av gemenskapsinvinare respektive en medlemsstats invinare." ersattas med
f61jande: "(...), skall hansyn tas till de bruttopremier som betalas av gemenskapsin-
vinare respektive en EG-medlemsstats invinare. Samma gailler betraffande bruttopre-
mier som betalas av invinare inom EFTA-staternas territorium i sin helhet respektive
av invAnare i en EFTA-stat."

B. ENSAMTERFIRS4LJARA VTAL

2. 383 R 1983: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om till-
ampning av f6rdragets artikel 85.3 pA grupper av ensamAterf6rsAIjaravtal (EGT nr L 173,
30.6.1983, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 166)

Bestanmelserna i fbrordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 5.1 skall "f6rdraget" ersAttas med "F6rdraget om upprattandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen".

b) I artikel 6, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning nr 19/65/EEG"
ersAttas med "antingen pA eget initiativ eller p& begaran av den andra 6vervaknings-
myndigheten eller en stat som ligger inom dess beh6righet eller av fysiska eller juri-
diska personer som h~vdar et berAttigat intresse i saken,".

c) F61jande tillAgg skall g6ras i slutet av artikel 6:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sAdana fall meddela ert beslut enligt
artiklarna 6 och 8 i f6rordning (EEG) nr 17/62 eller motsvarande bestammelser i
protokoll 21 till EES-avtalet utan att de ber6rda f6retagen Ar skyldiga att g6ra nfgon
anmilan."
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d) Artikel 7 ir inte tillimplig.

e) Artikel 10 skall lyda:

"Denna rattsakt upphbr at gAlla den 31 december 1997."

3. 383 R 1984: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om till-
impning av f6rdragets artikel 85.3 pS grupper av exklusiva ink6psavtal (EGT nr L 173,
30.6.1983, s. 5) rattad genom EGT or L 281, 13.10.1983, s. 24, och i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 166)

Bestammelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, till5mpas med f61jande
anpassning:

a) I artikel 5.1 skall "f6rdragets artiklar 207 och 209" erslttas med "artiklama 207 och
209 F6rdraget om upprattandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen".

b) I artikel 14, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning nr 19/65/EEG"
ersattas med ", antingen pfi eget initiativ eller pA begaran av den andra 6vervaknings-
myndigheten eller en stat som ligger inom dess beh6righet eller av fysiska eller
juridiska personer som havdar ett berAttigat intresse i saken,".

c) F61jande tillAgg skall g6ras i slutet av artikel 14:
"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sldana fall meddela ett beslut enligt
artiklarna 6 och 8 i f6rordning (EEG) or 17/62 eller motsvarande bestimmelser i
protokoll 21 till EES-avtalet utan at de ber6rda foretagen ar skyldiga all g6ra nlgon
anmilan."

d) Axtikel 15 ir inte tillhmplig.

e) Artikel 19 skall lyda:

"Denna rittsakt upph6r at gilla den 31 december 1997."

4. 385 R 0123: Kommissionens f6rordning (EEG) or 123/85 av den 12 december 1984 om
tillUAmpning av f6rdragets artikel 85.3 pA vissa grupper av f6rslljnings- och serviceavtal f6r
motorfordon (EGT nr L 15, 18.1.1985, s. 16) i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302,15.11.1985, s. 167)

Bestanimelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med fuijande
anpassning:

a) I artikel 5.1.2 d skall "medlemsstat" ersattas med "EG-medlemsstat eller EFTA-stat".

b) Artikel 7 dr inte tillamplig.

c) Artikel 8 ar inte tillmplig.

d) Artikel 9 at inte tillimplig.
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e) I artikel 10, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning nr 19/65/EEG" lyda
", antingen pA eget initiativ eller pA begaran av den andra 6vervakningsmyndigheten
eller en stat som ligger inom dess beh6righet eller av fysiska eller juridiska personer
som havdar en berAttigat intresse i saken,".

f) I artikel 10.3 skall "medlemsstater" ersAttas med "avtalsslutande parter'.

g) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 10:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i s/dana fall meddela ett beslut enligt
artiklarna 6 och 8 i f6rordning (EEG) nr 17/62 eller motsvarande bestfmmelser i
protokoll 21 till EES-avtalet utan an de ber6rda f6retagen ar skyldiga at g6ra n~gon
annialan."

N h) Artikel 14 skall lyda:

"Denna rinsakt galler till och med den 30 juni 1995."

C. PA TENTLICENSA VrAL

5. 384 R 2349: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2349/84 av den 23 juli 1984 om till-
ampning av f6rdragets artikel 85.3 pA vissa grupper av patentlicensavtal (EGT or L 219,
16.8.1984, s. 15) i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 166)

Bestarnmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillarmpas med f61jande
anpassning:

a) I artikel 4.1 skall orden "under forutsittning an avtalen i frlga anmals till kommis-
sionen enligt bestAimelsema i kommissionens f6rordning nr 27, senast andrad genom
f6rordning nr 1699175/EEG, och at kommissionen inte g6r nlgon invandning" ersattas
med "under f6rutsAtning an avtalen i frlga anmals till EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet enligt bestaimmelsema i kommissionens f6rordning (EEG) nr
27/62, senast andrad genom f6rordning nr 2526/85/EEG, och motsvarande bestAm-
melser i protokoll 21 till EES-avtalet, och at den beh6riga 6vervakningsmyndigheten
inte g6r nlgon invandning".

b) I artikel 4.2 skall "kommissionen" ersattas med "EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet".

c) Artikel 4.4 ar inte tilllmplig.

d) I artikel 4.5 skall andra meningen ersdttas med f6ljande:

"Den skall invanda mot undantaget om den mottar en begaran om detta frAn en stat
sor ligger inom dess beh6righetsomr/de inom tre mAnader efter det an en anmalan
enligt punkt 1 eller ett meddelande enligt punkt 4 har skickats till staterna i fraga."

e) I artikel 4.6 skall andra meningen ersattas med f61jande:

"Or invAndningen gjordes pA begaran av en stat som ligger inom dess behdrighetsom-
rAde och denna begaran vidhllls, kan den dock tas tillbaka endast efter samrAd med
RAdgivande kommitt~n f6r kartell- och monopolfrgor."
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f) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 4.9:

"eller motsvarande bestaimmelser i protokoll 21 till EES-avtalet."

g) Artikel 6 iir inte tillAmplig.

h) Artikel 7 Ar inte tillamplig.

i) Artikel 8 a" inte tillAmplig.

j) I artikel 9, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning nr 19/65/EEG" lyda
", antingen p& eget initiativ eller pA begiran av den andra 6vervakningsmyndigheten
eller en stat som ligger inom dess behorighet eller av fysiska eller juridiska personer
som havdar ett ber ttigat intresse i saken,".

k) F61jande tillAgg skall g6ras i slutet av artikel 9:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i s~dana fall meddela en beslut enligt
artiklama 6 och 8 i f6rordning (EEG) nr 17/62 eller motsvarande bestammelser i
protokoll 21 till EES-avtalet utan att de ber6rda f6retagen ir skyldiga art g6ra n~gon
anmilan."

I) Artikel 14 skall lyda:

"Denna rittsakt galler till och med den 31 december 1994."

D. SPECIALISERINGS- OCH FORSKNINGS- OCH ITVECKLINGSA VTAL

6. 385 R 0417: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om
tillaimpning av f6rdragets artikel 85.3 pi grupper av specialiseringsavtal (EGT nr L 53,
22.2.1985, s. 1) i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten for Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 167)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillapas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 4.1 skall orden "under f6rutsittning at avtalen i frtga anmals till kommis-
sionen enligt bestimmelsema i kommissionens f6rordning nr 27 och at kommissionen
inte inom en tidsfrist pI sex minader g6r n/gon invandning" ersAttas med "under
f6rutsAttning att avtalen i frtga anri.ls till EG-kommissionen eller EFTA:s 6ver-
vakningsmyndighet enligt bestAimnelsema i kommissionens f6rordning (EEG) nr 27/62,
senast andrad genom f6rordning nr 2526/85 och motsvarande bestAmmelser i protokoll
21 till EES-avtalet, och at den beh6riga 6vervakningsmyndigheten inte inom en
tidsfrist p1 sex m/nader g6r nlgon invandning".

b) I artikel 4.2 skall "kommissionen" ersattas med "EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet".

c) Artikel 4.4 ai inte tillAmplig.
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d) I artikel 4.5 skall andra meningen ersAttas med f61jande:

"Den skall inviinda mot undantaget om den mottar en begiran om detta frin en stat
sor ligger inom dess beh6righetsomrlde inom tre minader efter det at en anmalan
enligt punkt 1."

e) I artikel 4.6 skall andra meningen ersattas med f6ijande:

"Om invhndningen gjordes pA begaran av en stat som ligger inom dess beh6righetsom-
ride och denna begiran vidhAlls, kan den dock tas tilibaka endast efter samrld med
Ridgivande kommittn f6r kartell- och monopolfrigor."

f) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 4.9:

"eller motsvarande bestimmelser i protokoll 21 till EES-avtalet."

g) I artikel 8, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning (EEG) nr 2821/71"
lyda", antingen pA eget initiativ eller pi begiran av den andra 6vervakningsmyndig-
heten eUer en stat som ligger inom dess beh6righet eller av fysiska eller juridiska
personer som hgvdar ett berAttigat intresse i saken,".

h) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 8:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sAdana fall meddela ett beslut enligt
artiklarna 6 och 8 i f6rordning (EEG) nr 17/62 eller motsvarande bestminmelser i
protokoll 21 till EES-avtalet utan at de ber6rda f6retagen Sr skyldiga a" g6ra nfigon
anmnl an."

i) Artikel 10 skall lyda:

"Denna rittsakt gAller till och med den 31 december 1997."

7. 385 R 0418: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om
tillampning av f6rdragets artikel 85.3 pA grupper av avtal om forskning och utveckling (EGT
nr L 53, 22.2.1985, s. 5) i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 167)

Bestimmelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 7.1 skall orden "under f6rutsitlning at avtalen i frlga anmals till kommis-
sionen enligt bestAimmelsema i kommissionens f6rordning nr 27 och at kommissionen
inte g6r nlgon invandning" ersAttas med "under f6rutsAttning a" avtalen i frAga anmnils
till EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet enligt bestammelserna i
kommissionens f6rordning (EEG) nr 27/62, senast indrad genom f6rordning nr 2526/85
och motsvarande bestAimmelser i protokoll 21 till EES-avtalet, och an den beh6riga
6vervakningsmyndigheten inte g6r nAgon inviindning".

b) I artikel 7.2 skall "kommissionen" ersattas med "EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet".

c) Artikel 7.4 ir inte tillAmplig.
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d) I artikel 7.5 skall andra meningen ersattas med f61jande:

"Den skall invanda mot undantaget om den mottar en begiiran om detta frAn en stat
som ligger inom dess beh6righetsomrlde inom tre mhnader efter det att en anmalan
enligt punkt 1."

e) I artikel 7.6 skall andra meningen ersattas med f61jande:

"Or invAndningen gjordes pA begaran av en stat som ligger inom dess beh6righetsom-
rlde och denna begiran vidhills, kan den dock tas tillbaka endast efter samrAd med
RAdgivande kommitt~n f6r kartell- och monopolfrAgor."

0 F6ljande tillAgg skall g6ras i slutet av artikel 7.9:

"eller motsvarande bestaimelser i protokoll 21 till EES-avtalet."

g) I artikel 10, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning (EEG) nr 2821/71"
lyda ", antingen pA eget initiativ eller pi begSran av den andra 6vervakningsmyn-
digheten eller en stat som ligger inom dess beh6righetsomride eller av fysiska eller
juridiska personer som hAvdar ett berttigat intresse i saken,".

h) F61jande tilligg skall g6ras i slutet av artikel 10:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sidana fall meddela ett beslut enligt
artildama 6 och 8 i f6rordning (EEG) nr 17/62 eller motsvarande bestAmmelser i
protokol 21 till EES-avtalet utan att de ber6rda f6retagen ir skyldiga att g6ra ngon
aninilan."

i) Artikel 11 A" inte tillimplig.

j) Artikel 13 skall lyda:

"Denna rAIsakt galler till och med den 31 december 1997."

E. FRANCHISEA VIAL

8. 388 R 4087: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om
tilliimpning av f6rdragets artikel 85.3 pA grupper av franchiseavtal (EGT nr L 359, 28.12.1988,
s. 46)

Bestamelsema i frordningen skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 6.1 skall orden "under f6rutssltning att avtalen i frAga annials till kommis-
sionen enligt bestihmmelserna i kommissionens f6rordning nr 27 och alt konimissionen
inte g6r nAgon invindning" ersattas med "under f6rutsittning att avtalen i frAga anmals
till EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet enligt bestnmelsema i
kommissionens f6rordning nr 27/62, senast indrad genom f6rordning nr 2526/85 och
motsvarande bestrnmelser i protokoll 21 till EES-avtalet, och att den behoriga
6vervakningsmyndigheten inte g6r nlgon invandning".

b) I artikel 6.2 skall "kommissionen" ersAttas med "EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet".
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c) Artikel 6.4 dr inte tillAmplig.

d) I artikel 6.5 skall andra meningen ersattas med f6ljande:

"Den skall invinda mot undantaget om den mottar en bega'an om detta frin en stat
sam ligger inom dess behorighet inom tire mfnader efter det at en anmalan enligt
punkt 1."

e) I artikel 6.6 skall andra meningen ersattas med f61jande:

"Om invindningen giordes pi begaran av en stat som ligger inom dess beh6righetsom-
rAde och denna begiran vidh~lls, kan den dock tas tilbaka endast efter samrAd med
Ridgivande kommittin f6r kartell- och monopolfrAgor."

f) F6ljande tillagg skall g6ras i slutet av artikel 6.9:

"eller motsvarande bestimmelser i protokoll 21 till EES-avtalet."

g) I artikel 8, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning (EEG) nr 2821/71"
lyda ", antingen pi eget initiativ eller pA begiran av den andra 6vervakningsmyndig-
heten eller en stat som ligger inom dess beh6righetsomide eller av fysiska eller
juridiska personer som hivdar ett berattigat intresse i saken,".

h) F6jande tilligg skall gbras i slutet av artikel 8:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sAdana fall meddela ett beslut enligt
artiklarna 6 och 8 i f6rordning nr 17/62 eller motsvarande bestAmmelser i protokoll 21
till EES-avtalet utan art de ber6rda f6retagen ar skyldiga att g6ra nAgon anmilan."

i) I artikel 8 c skall "medlemsstater" ersattas med "EG-medlemsstater eller EFTA-stater".

j) Artikel 9 skall lyda:

"Denna rattsakt galler till och med den 31 december 1999."

F. KNOW-HOWLICENSAITAL

9. 389 R 0556: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 556/89 av den 30 november 1988 om
tillampning av f6rdragets artikel 85.3 pA vissa grupper av know-howlicensavtal (EGT nr L 61,
4.3.1989, s. 1)

Bestammelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foljandc
anpassning:

a) I artikel 1.2 skall "EEG" ersattas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

b) Artikel 1.4 skall lyda:

"I den mfn de skyldigheter som avses i punkt 1.1-1.5 ber6r territorier som omfattar
EG-medlemsstater eller EFTA-stater dAr samma teknik skyddas av n6dvandiga patent,
skall undantaget enligt punkt 1 galla dessa stater sA lange som den licensierade
produkten eller metoden skyddas i dessa stater av sAdana patent, om giltighetstiden f6r
detta skydd ir lIngre in de perioder som anges i punkt 2."
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c) I artikel 1.7.6 och 1.7.8 skall "medlemsstater" ersattas med "EG-medlemsstater eller
EFTA-stater".

d) I artikel 4.1 skall orden "under f6rutsittning art avtalen i frAga anmals till kommis-
sionen enligt bestimmelsema i kommissionens f6rordning nr 27 och att kommissionen
inte g6r nigon invdndning" ers~ttas med "under f6rutsittning att avtalen i frAga anmAls
till EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet enligt bestarnmelsema i
kommissionens f6rordning nr 27/62, senast indrad genom f6rordning nr 2526/85 och
motsvarande bestanmelser i protokoll 21 till EES-avtalet, och ati den behoriga
6vervakningsmyndigheten inte g6r nAgon invAndning".

e) I artikel 4.3 skall "kommissionen" ersdttas med "EG-kommissionen eller EFTA:s
6vervakningsmyndighet".

f) Artikel 4.5 &ir inte till~implig.

g) I artikel 4.6 skall andra meningen ersattas med f6ijande:

"Den skall invAnda mot undantaget om den mottar en begaran om detta frn en stat
sor ligger inom dess beh6righetsomrAde inom tre mAnader efter det att en anmalan
enligt punkt 1."

h) I artikel 4.7 skall andra meningen ersttas med foljande:

"Om invandningen gjordes pA begaran av en stat som ligger inom dess beh6righet och
denna begAran vidhills, kan den dock tas tillbaka endast efter samrid med RAdgivande
kommittin f6r kartell- och monopolfrAgor."

i) F61jande tillagg skall g6ras i slutet av artikel 4.10:

"eller motsvarande bestammelser i protokoll 21 till EES-avtalet."

j) I artikel 7, f6rsta stycket, skall orden "enligt artikel 7 i f6rordning nr 19/65/EEG" lyda
", antingen pA eget initiativ eller pA begg.ran av den andra 6vervakningsmyndigheten
eller en stat som ligger inom dess beh6righet eller av fysiska eller juridiska personer
som havdar ett berattigat intresse i saken,".

k) I artikel 7 skall f6ijande tillagg g6ras efter punkt 5 a och b:

"Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten kan i sidana fall meddela ett beslut enligt
artiklama 6 och 8 i f6rordning nr 17/62 e~ler motsvarande bestAmnelser i protokoU 21
till EES-avtalet utan art de ber6rda f6retagen Ir skyldiga art g6ra nAgon anmAlan."

1) Artikel 8 ar inte tillamplig.

m) Artikel 9 dr inte tillmplig.

n) Artikel 10 ar inte tillznIplig.

o) Artikel 12 skall lyda:

"Denna rittsakt giller till och med den 31 december 1999."
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G. TRANSPORT

10. 368 R 1017: RAdets f6rordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillimpning av
konkurrensregler pi transporter pi jiiarnvig, landsvig och inre vattenvAgar (EGT nr L 175,
23.7.1968, s. 1)

Bestammelserna i artikel 1-5 och artikel 7-9 i f6rordningen skall, inom ramen for detta avtal,
tilllimpas med f6ljande anpassning:

a) I artikel 2 skall f6rsta stycket lyda:

"Om inte annat f6ljer av bestiimmelserna i artikel 3-6 och motsvarande bestAmmelse
i artikel 6 i protokoll 21 till EES-avtalet, fbrbjuds f61jande slsom of6renliga med
EES-avtalets funktion utan at det krivs ett f6reglende beslut: alla avtal mellan f6retag,
beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som kan plverka
handeln mellan avtalsslutande parter och som har till syfte eller resultat ant hindra,
begrdnsa eller snedvrida konkurrensen inom det territorium som omfattas av EES-
avtalet, sdrskilt de som inneb.r an".

b) Artikel 3.2 ar inte tillimplig.

c) Artikel 6 ar inte tillmplig.

d) I artikel 8 f6rsta stycket skall orden "of6renligt med den gemensamma marknaden"
ersattas med "ofOrenligt med EES-avtalets funktion".

e) Artikel 9.1 skall lyda:

"Nar det galler offentliga f6retag och f6retag som av EG-medlemsstater eller EFTA-
stater har medgens sirskilda eller exklusiva rantigheter skall de avtalsslutande partema
sdkerstAfla at bestarnmelser som strider mot bestaffmmelsema i f6regiende artiklar
varken antas eller vidmakthllls."

f) I artikel 9.2 skall "gemenskapen" ersattas med "de avtalsslutande partema".

g) Artikel 9.3 skall lyda:

"EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall 6vervaka tillAmpningen
av bestgmmelsema i denna artikel och skall meddela de stater som ligger inom deras
respektive beh6righetsomrlden de fbreskrifter som kan beh6vas f6r detta indamfl."

11. 386 R 4056: Rldets f6rordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om faststillande
av detaljerade regler f6r tillampning av artiklama 85 och 86 i f6rdraget pA sj6farten (EGT nr
L 378, 31.12.1986, s. 4)

Bestammelsema i avsnitt I i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med
f6ijande anpassning:

a) I artikel 1.2 skall termen "hamnar i gemenskapen" ers~ttas med "hamnar inom det
territorium som omfattas av EES-avtalet".

b) Artikel 2.2 Ar inte tillimplig.
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c) I artikel 7.1, f6rsta stycket, skall "avsnitt II" lyda "avsnitt II eller motsvarande be-
stArmmelser i protokoll 21 till EES-avtalet".

Dessutom skaU i andra strecksatsen termen "artikel 11.4" lyda "artikel 11.4 eller
motsvarande bestammelser i protokoll 21 till EES-avtalet".

d) I artikel 7.2 a skall termen "avsnitt II" lyda "avsnitt II eller motsvarande bestammelser
i protokoll 21 till EES-avtalet,".

e) F61jande stycken skall liggas till i artikel 7.2 c i

"Om nlgon av de avtalsslutande partema avser at samrida med ett tredje land enligt
denna f6rordning skal] den meddela Gemensamma EES-kommitt~n.

Nr det ar I1.mpligt kan den avtalsslutande part som inleder f6rfarandet anmoda de
andra avtalsslutande partema at samarbeta i frtga om dessa f6rfaranden.

Om en eller flera av de andra avtalsslutande parterna har invaindningar mot den
planerade AtgArden skall en godtagbar 16sning s6kas inom Gemensamma EES-kommit-
tdn. Om de avtalsslutande parterna inte kan enas, skall limpliga tgArder vidtas f6r a"
ratta till eventuella snedvridningar av konkurrensen som uppsthr."

f) I artikel 8.2 skall orden "pA beg5ran av en medlemsstat" ers~ttas med "pi begAran av
en stat som ligger inom dess beh6righetsomrgde".

Dessutom skall "artikel 10" ersAttas med "artikel 10 eller motsvarande bestdmmelser i
protokoll 21 till EES-avtalet".

g) I artikel 9.1 skall orden "handels- och sj6fartsintressen inom gemenskapen" lyda "dce
avtalsslutande parternas handels-och sj6fartsintressen".

h) F61jande stycke skall lAggas till i artikel 9:

"On nAgon av de avtalsslutande parterna avser at samrAda med ett tredje land enligt
denna f6rordning skall den meddela Gemensamma EES-koimittn.

Nar det &r llinpligt kan den avtalsslutande part som inleder f6rfarandet anmoda de
andra avtalsslutande partema at samarbeta i friga om dessa f6rfaranden.

Om en eller flera av de andra avtalsslutande partema har invAndningar mot den
planerade Atgirden skall en godtagbar 16sning s6kas inom Gemensamma EES-kom-
mittdn. Om de avtalsslutande partema inte kan enas, skall hlmpliga Atgirder vidtas f6r
at rAtta till de eventuella snedvridningar av konkurrensen som uppstAr."

H. OFFENTLIGA FORETAG

12. 388 L 0301: Kommissionens direktiv 88/301/EEG av den 16 maj 1988 om konkurrens p5
marknaderna f6r teleterminalutrustning (EGT nr L 131, 27.5.1988, s. 73)

Bestaiinelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillaimpas med f61jande
anpassning:

a) I artikel 2 andra stycket skall orden "anmAlan av detta direktiv" ersAttas med "ikraft-
trAdandet av EES-avtalet".
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b) Artikel 10 ar inte tillanplig.

c) Dessutom gAller foijande:

Det f6nitsatts at alia upplysningar, meddelanden, rapporter och anmalningar som enligt
detta direktiv inom gemenskapen skall stallas till EG-kommissionen, nAr det galler
EFTA-stater, skall stallas till EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

Vad betrAffar de olika 6vergingsperioder som anges i denna rAttsakt, gAller en generell
6vergingsperiod pS sex mAnader frAn del a" EES-avtalet har trStt i kraft.

13. 390 L 0388: Kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens pS
marknaderna f6r teletjAnster (EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 10)

Best amnelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med fbljande
anpassning:

a) Artikel 3 femie stycket skall ersattas med f6ijande:

"Innan dessa projekt genomf6rs skal] EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervaknings-
myndighet, inom sina respektive beh6righetsomriden, kontrollera alt de ir f6renliga
med EES-avtalet."

b) I artikel 6 andra stycket skall orden "harmoniserade gemenskapsregler som antagits av
r~det" ersttas med "harmoniserade regler som anges i EES-avtalet".

c) Artikel 10 f6rsta stycket ir inte tiUlimplig.

d) Dessutom galler f61jande:

Det f6rutsatts att alla upplysningar, meddelanden, rapporter och anmSlningar som enligt
detta direktiv inom gemenskapen skall stalla till EG-kommissionen, nfi det galler
EFTA-stater, skall stAllas till EFTA:s 6vervakningsmyndighet. EFTA:s 6vervak-
ningsmyndighet skall pi samma satt ansvara f6r a"l verkstAlla de utredningar och
utvArderingar som beh6vs f6r EFTA-statemas vidkommande.

Vad betrd.ffar de olika 6vergingsperioder som anges i denna rRittsakt, giller en generell
6verg&ngsperiod pS sex mAnader frAn det alt EES-avtalet ha trAtt i kraft.

I. KOL OCH STAL

14. 354 D 7024: H6ga myndighetens beslut nr 24/54 av den 6 maj 1954 med en f6rordning om
de f6rhMllanden som utg6r kontroll 6ver ett f6retag enligt f6rdragets artikel 66.1 (EKSG:s
officiella tidning nr 9, 11.5.1954, s. 345/54)

Bestimmelsema i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

Artikel 4 Ar inte till mplig.
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15. 367 D 7025: H6ga myndighetens beslut nr 25/67 av den 22 juni 1967 med en f6rordning om
befrielse frin kravet pA f6rhandsgodkannande enligt f6rdragets artikel 66.3 (EGT nr 154,
14.7.1967, s. 11) i dess lydelse enligt

- 378 S 2495: Kommissionens beslut nr 2495i78/EKSG av den 20 oktober 1978 (EGT
nr L 300, 27.10.1978, s. 21)

Bestammelserna i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 1.2 skall orden "och inom EFTA-statema" inf6ras efter "(...) inom gemen-
skapen".

b) I rubriken f6re artikel 2 skall orden "omfattas av f6rdraget" lyda "omfattas av protokoll
25 till EES-avtalet".

c) I rubriken f6re artikel 3 skall orden "omfattas av f6rdraget" lyda "omfattas av protokoll
25 till EES-avtalet'.

d) Artikel 11 Iir hate tillimplig.

RATTSAKTER SOM EG-KOMMISSIONEN OCH EFTA:S OVERVAKNINGSMYNDIGHET
SKALL TA VEDERBORLIG HANSYN TILL

Vid tilldmpning av artikel 53-60 i EES-avtalet och de bestammelser som avses i denna bilaga skall
EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet ta vederb6rlig hAnsyn till principema och
reglerna i f6ijande rittsakter:

Kontroll av koncentrationer

16. C/203/90/s.5: Kommissionens tillkannagivande om begransningar i samband med kon-
centrationer (EGT nr C 203, 14.8.1990, s. 5)

17. C/203/90/s.10: Kommissionens tillkAnnagivande om Atgirder syftande till koncentrationer och
samarbete enligt ridets f6rordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll
av f6retagskoncentrationer (EGT nr C 203, 14.8.1990, s. 10)

EnsamhterfrrsfiUaravtal

18. C/101/84/s.2: Kommissionens tillkannagivande om kommissionens f6rordningar (EEG) nr
1983/83 och (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tiUmpning av f6rdragets artikel 85.3
pA grupper av ensamlterf6rsdljaravtal och exklusiva ink6psavtal (EGT nr C 101, 13.4.1984,
s. 2)

19. C/17/85/s. 4: Kommissionens tillkAnnagivande om f6rordning (EEG) nr 123/85 av den 12
december 1984 om tillampning av f6rdragets artikel 85.3 pA vissa grupper av f6rsdljnings- och
serviceavtal f6r motorfordon (EGT nr C 17, 18.1.1985, s. 4)

Ovrigt

20. 362 X 1224 (01): Kommissionens tillkinnagivande om ensamAterf6rsAljaravtal med handelsa-
genter (EGT nr 139, 24.12.1962, s. 2921/62)
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21. C/75/68/s. 39: Kommissionens tillkinnagivande om avtal, beslut och samordnade f6rfaranden
som r6r samarbete mellan f6retag (EGT nr C 75, 29.7.1968, s. 3) rittad av EGT nr C 84,
28.8.1968, s. 14)

22. C/111172/s. 13: Kommissionens tillkAnnagivande om import till gemenskapen av japanska
varor sor omfattas av Romf6rdraget (EGT a" C 111, 21.10.1972, s. 13)

23. C/1/79/s. 2: Kommissionens tillkinnagivande av den 18 december 1978 om sin bed6mning av
vissa underleverant6rsavtal i f6rhillande till artikel 85.1 i Romf6rdraget (EGT nr C 1,
3.1.1979, s. 2)

24. C/231/86/s. 2: Kommissionens tilikAnnagivande om avtal av mindre betydelse som inte
omfattas av artikel 85.1 i F6rdraget om uppriittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
(EGT nr C 231, 12.9.1986, s. 2)

25. C/233/91/s. 2: Riktlinjer f6r tillampningen av EEG:s konkurrensregler inom telekommuni-
kationssektorn (EGT nr C 233, 6.9.1991, s. 2)
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BILAGA XV

STATLIGT STOD

F6rteckning enligt artikel 63

INLEDNING

Nar de rittsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hinvisar till f6rfaranden som ir
utmArkande f6r gemenskapens rrttsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rattsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprtk inom EG,
- hinvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

RATISAKTER SOM DET HANVISAS TILL

Offentliga fdretag

1. 380 L 0723: Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de
finansiella f6rbindelserna mellan medlemsstaterna och offentliga f6retag (EGT nr L 195,
29.7.1980, s. 35) i dess lydelse enligt

- 385 L 0413: Kommissionens direktiv 85/413/EEG av den 24 juli 1985 om andring av
direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella f6rbindelsema mellan medlemsstatema
och offentliga f6retag (EGT nr L 229, 28.8.1985, s. 20).

BestAinelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillarnpas med f61jande
anpassning:

a) "Kommissionen" skall ersattas med "beh6rig 6vervakningsmyndighet enligt artikel 62
i EES-avtalet".

b) "Handel mellan medlemsstater" skall ersAttas med "handel mellan de avtalsslutande
parterna".
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RATTSAKTER SOM EG-KOMMISSIONEN OCH EFTA:S OVERVAKNINGSMYNDIGHET
SKALL TA VEDERBORLIG HANSYN TILL

Vid tillAmpningen av artiklarna 61-63 i avtalet och bestimmelserna som avses i denna bilaga, skaln
EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet ta vederb6rlig hnsyn till de principer och
regler som finns angivna i fbljande rittsakter:

Kommissionens 6vervakning

Anmilan i fbrvdg av statliga stcdprogram och andra procedurregler

2. C/252/80/s. 2: Anmalan av statligt st6d till kommissionen enligt artikel 93.3 i Romf6rdraget.
Medlemsstatemas underlltenhet att iaktta sina forpliktelser (EGT nr C 252, 30.9.1980, s. 2).

3. Brev frn kommissionen till medlemsstatema SG(81) 12740 av den 2 oktober 1981.

4. Brev f-rn kommissionen till medlemsstatema SG(89) D/5521 av den 27 april 1989.

5. Brev fr/n kommissionen till medlemsstaterna SG(87) D/5540 av den 30 april 1987. Fbrfarande
enligt artikel 93.2 i Romf6rdraget - Tidsfrister.

6. Brev fr/n kommissionen till medlemsstaterna SG(90) D/28091 av den 11 oktober 1990.
Statligt st6d - information till medlemsstaterna om fall av st6d/tgdrder sor kommissionen
inte har invandningar mot.

7. Brev frin kommissionen till medlemsstatema SG(91) D/4577 av den 4 mars 1981. Med-
delande till medlemsstatema om f6rfaranden vid anmalan av planerade st6d~tgarder och om
f6rfaranden sor ar tillampliga nir st6d ges i strid mot bestammelsema i artikel 93 3 i
Romf6rdraget.

Bed6mning av st6d av mindre betydelse

8. C/40/90/s. 2: AnmAlan av stbdprogram av mindre betydelse (EGT or C 40, 20.2.1990, s. 2).

Offentliga myndigheters innehav av kapital

9. TiUAmpning av artikel 92 och 93 i Romf6rdraget pA offentliga myndigheters innehav av
kapital (Bulletin EG 9-1984).

Olagliga stoddtgarder

10. C/318/83/s. 3: Meddelande frin kommissionen om olagliga stbdAtgrder (EGT nr C 318,
24.11.1983, s. 3).

Statligagaranier

11. Brev frAn kommissionen till medlemsstatema SG(89) D/4328 av den 5 april 1989.

12. Brev frin kommissionen till medlemsstaterna SG(89) D/12772 av den 12 oktober 1989.
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Rambestammelser frr branschvisa st6dprogram

Textil- och bekldidnadsindustrin

13. Meddelande frin kommissionen till medlemsstaterna om gemenskapens rambestammelser f6r
st6d till textilindustrin (SEC(71) 363 Slutlig version - juli 1971).

14. Brev frAn kommissionen till medlemsstatema SG(77) D/1190 av den 4 februari 1977 och
bilaga (dokument SEC(77) 317, 25.1.1977). Unders6kning av nuldget betr5ffande st6d till
textil- och bekldnadsindustrin.

Syntetfiberindustrin

15. C/173/89/s. 5: Meddelande frAn kommissionen om st6d till syntetfiberindustrin inom EEG
(EGT nr C 173, 8.7.1989, s. 5).

Bilindustrin

16. C/123/89/s. 3: Gemenskapens rambestAmmelser f6r statligt st6d till bilindustrin (EGT nr C
123, 18.5.1989, s. 3).

17. C/81/91Js. 4: Gemenskapens rambestammelser f6r statligt stod till bilindustrin (EGT nr C 81,
26.3.1991, s. 4).

Bestammelser ror allminna program for regionalt st6d

18. 471 Y 1104: Ridets resolution av den 20 oktober 1971 om allmanna program f6r regionalt
stod (EGT nr C 111, 4.11.1971, s. 1).

19. C/111/71/s. 7: Meddelande fr~n kommissionen om ridets resolution av den 20 oktober 1971
om aUmanna regionala st6dprogram (EGT nr C 111, 4.11.1971, s. 7).

20. Meddelande frin kommissionen till rldet om allminna regionala stodprogram (COM(75)77,
slutlig version).

21. C/31/79/s. 9: Meddelande frAn kommissionen den 21 december 1978 om regionala st6dpro-
gram (EGT nr C 31, 3.2.1979, s. 9).

22. C/212/88/s. 2: Meddelande frin kommissionen om metoden vid tillAmpning av artikel 92.3 a
och 92.3 c pA regionalt stod (EGT nr C 212, 12.8.1988, s. 2).

23. C/10/90/s. 8: Meddelande fron kommissionen om revidering av meddelande av den 21
december 1978 (EGT nr C 10, 16.1.1990, s. 8).

24. C/163/90/s. 5: Meddelande frAn kommissionen om metoden vid tilldmpning av artikel 92.3 c
pA regionalt st6d (EGT nr C 163, 4.7.1990, s. 5).

25. C/163/90/s. 6: Meddelande frAn kommissionen om metoden vid tillmpning av artikel 92.3 a
pA regionalt st6d (EGT nr C 163, 4.7.1990, s. 6).
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Overgripande rambestfimmelser

Gemenskapens rambesttimmelser fir statligt sWd pd miljcomridet

26. Brev frAn kommissionen till medlemsstaterna Sf74/30.807 av den 7 november 1974.

27. Brev frin komrnissionen till medlemsstatema SG(80) D/8287 av den 7 juli 1980.

28. Meddelande fr.n kommissionen till medlemsstaterna (Bilaga till brev av den 7 juli 1980).

29. Brev frAn kommissionen till medlemsstaterna SG(87) D/3795 av den 13 mars 1987.

Gemenskapens rambestdmmelser f~r stalligt stcd till forskning och utveckling

30. C/83/86/s. 2: Gemenskapens rambestiimmelser for statligt st6d till forskning och utveckling
(EGT nr C 83, 11.4.1986, s. 2).

31. Brev frAn kommissionen till medlemsstaterna SG(90) D/01620 av den 5 februari 1990.

TillAmpningsregler ror allmfinna stodprogram

32. Brev frAn kommissionen till medlemsstatema SG(79) D/10478 av den 14 september 1979.

33. Ovcrvakning av undsAttnings- och omstruktureringsstbd (Attonde rapporten om konkurrenspo-
litik, punkt 228).

Tillimpningsregler vid kumulation av stod fur olika andamfil

34. C13/85/s. 3: Meddelande frAn kommissionen om kumulation av stod for olika AndamAl (EGT
nr C 3, 5.1.1985, s. 3).

Sysselsfittningsst~d

35. Sextonde rapporten om konkurrenspolitik, punkt 253.

36. Tjugonde rapporten om konkurrenspolitik, punkt 280.

0vervakning av stoid till stfilindustrin

37. CI320/88Is. 3: Rambestimmelser fdr vissa stAlsektorer som inte omfattas av EKSG-fordraget
(EGT nr C 320, 13.12.1988, s. 3).
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BILAGA XVI

OFFENTLIG UPPHANDLING

F6rteckning enligt artikel 65.1

INLEDNING

Nar de rittsakter som anges i denna bilaga inneh&Iler begrepp eller hinvisar till f6rfaranden som ar
utmirkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressatema f6r gemenskapens rtttsakter,
- hinvisningar till territorier eUer spr~k inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna, samt offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater, saint
- hAnvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillinpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETTA OMRADE

1. For tillA rpning av direktiven 71/305/EEG, 89/440/EEG och 90/531/EEG som avses i denna
bilaga skall foljande galla:

Fram till dess att fri rorlighet f6r arbetstagare b6rjar galla i enlighet med artikel 28 i detta
avtal, skall de avtalsslutande partema garantera

- effektivt fritt tilltrAde f6r entrepren6remas nyckelanstallda frAn varje avtalsslutande part
som har erhAllit offentliga bygg- och anlggningsarbeten,

- icke-diskriminerande beviljande av arbetstilstind f6r entrepren6rer frin varje av-
talsslutande part som har erhfllit offentliga bygg- och anlaggningsarbeten.

2. Nar de rattsakter som det hanvisas till i denna bilaga kriver art anbudsinfordringar eller andra
handlingar skall offentligg6ras skall f61jande galla:

a) Offentligg6rande av anbudsinfordringar och andra handlingar som krivs enligt de
rittsakter som anges i denna bilaga i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och
Tenders Electronic Daily skall ombes6jas av ByrAn f6r Europeiska gemenskapernas
offentliga publikationer.

b) Anbudsinfordringar frin EFTA-statema skall sandas till Byrin f6r Europeiska gemen-
skapemas offentliga publikationer pA minst ett av gemenskapens officiella sprAk. De
skaU publiceras pA gemenskapens officiella sprik i S-serien av Europeiska gemenska-
pemas officiella tidning och i. Tenders Electronic Daily. EG:s anbudsinfordringar
beh6ver inte 6versAttas till EFTA-statemas sprAk.
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3. Nr del VII, kapitel 3 i detta avtal skall tillAmpas pA 6vervakningen inom ramen fbr denna
bilaga, skall beh6righeten i frAga om granskning av pAstAdda 6vertr~idelser ligga hos EG-kom-
missionen om den p~stAdda 6vertridelsen har begAtts av en upphandlande enhet inom
gemenskapen och hos EFTA:s 6vervakningsmyndighet om den begAtts av en upphandlande
enhet inom EFTA-statema.

RAT'AKTER SOM DET HANISAS TILL

371 L 0304: RAdets direktiv C 71/304/EEG av den 26 juli 1971 om al upphava begrainsningar
av friheten att tillhandahAlla tjinster inom sektom offentliga bygg- och anlAggningsarbeten
och vid tilldelningen av offentliga bygg- och anlAggningskontrakt till entreprenorer verk-
samma genom agenturer eller filialer (EGT nr L 185, 15.8.1971, s. 678).

Best~rmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ojande
anpassning:

a) F6rteckningen 6ver yrkesmissig handelsverksamhet skall ersattas reed Bilaga 2 i
direktiv 89/440/EEG.

b) Betraffande Liechtenstein skall de AtgArder som ar n6dvandiga for att f61ja detta
direktiv vara genomfbrda den 1 januari 1995.

BetrAffande Schweiz skall de AtgArder som ar n6dvandiga f6r att fblja detta direktiv
vara genomf6rda den 1 januari 1994.

Under 6vergAngsperiodema kommer till Anpningen av direktivet ani uppskjutas 6m-
sesidigt mellan dessa lander och de 6vriga avtalsslutande partema.

2. 371 L 305: RAdets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 om samordning av f6rfarandena
vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt f6r bygg- och anlgggningsarbeten (EGT nr
L 185, 16.8. 1971, s. 682), i dess lydelse enligt:

- 389 L 0440: RAdets direktiv 89/440/EEG av den 18 juli 1989 (EGT nr L 210,
21.7.1989, s. 1)

- 390 D 0380: Kommissionens beslut 90/380/EEG av den 13 juli 1990 om uppdatering
av bilaga 1 i rAdets direktiv 89/440/EEG (EGT nr L 187, 19.7.1990, s. 55)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med foljande
anpassning:

a) Betr~ffande Liechtenstein skall de Atg5rder som &r n6dvAndiga f6r att folja detta
direktiv vara genomf6rda den I januari 1995.

Betriffande Schweiz skal] de AtgIrder som ar n6dvAndiga f6r att f6lja detta direktiv
vara genomf6rda den 1 januari 1994.

Under 6vergingsperioderna kommer tilld'mpningen av detta direktiv att uppskjutas
6msesidigt mellan dessa lander och de 6vriga avtalsslutande partema.

b) I artikel 4 a skall "i 6verensstAmmelse med Romfbrdraget ersattas med "i 6verensstam-
melse med EES-avtalet".
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c) Eftersom mervArdeskatt inte forekommer i Finland, Liechtenstein och Schweiz, skall
artikel 4a.1 och 4a.3 i stallet f6r mervfxdeskatt galla:

- "liikevaihtovero/omsattningsskatt" i Finland,
- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i

Schweiz.

d) I artikel 4a.2 skall tr6skelvirdena uttryckta i de nationella EFTA-valutorna beraknas
sA art de kan b6ra galla den I januari 1993 och skall de i princip ses 6ver vartannat Ar
med b6jan den 1 januari 1995 och offentligg6ras i Europeiska gemenskapernas offici-
ella tidning.

e) Artikel 24 skall avslutas med f61jande:

- f6r Finland: Kaupparekisteri, Handelsregistret,
- for Island: FirmaskrA,
- f6r Liechtenstein: Gewerberegister,
- f6r Norge: Foretaksregistret,
- f6r Schweiz: Handelsregister, Registre du Commerce,

Registro di Commercio,
- f6r Sverige: Aktiebolagsregistret, Handelsregistret,
- f6r Osterrike: Firmenbuch, Gewerberegister saint Mit-

gliederverzeichnisse der Landeskammern.

f) I artikel 30a.1 skall datumet den 31 oktober 1993 ersattas med den 31 oktober 1995.

g) Bilaga 1 skall kompletteras med Tilldgg 1.

3. 377 L 0062: RAdets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av f6rfaran-
det vid offentlig upphandling av varor (EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1) i dess lydelse enligt:

- 380 L 0767: RAdets direktiv 80/767/EEG av den 22 juli 1980 om anpassning och
komplettering med hansyn till vissa upphandlande myndigheter av direktiv 77/62/EEG
om samordning av f6rfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT nr L 215,
18.8.90, s. 1) i dess lydelse enligt direktiv 88i295/EEG.

- 388 L 0295: Ridets direktiv 88/295/EEG av den 22 mars 1988 med indring av direktiv
77/62/EEG om samordning av f6rfarandet vid offentlig upphandling av varor samt med
upphavande av vissa bestinmelser i direktiv 80/767/EEG (EGT nr L 127, 20.5.1988,
s. 1).

Bestiinmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) Betriffande Liechtenstein skall de AltgArder som r n6dviindiga f6r att f6lja detta direktiv
vara genomfbrda den 1 januari 1995.

Betriffande Schweiz skall de Atgarder som r n6dviindiga f6r att f6lja detta direktiv vara
genomf6rda den 1 januari 1994.

Under 6vergAngsperiodema kommer tillimpningen av detta direktiv at uppskjutas
6msesidigt mellan dessa linder och de 6vriga avtalsslutande partema.
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b) I artikel 2a skall hinvisningen till "artikel 223.1 b i f6rdraget" ersattas med en hinvisning
till "artikel 123 i EES-avtalet".

c) Eftersom mervirdeskatt inte f6rekommer i Finland, Liechtenstein och Schweiz, skall
artikel 5.1 a i stufilet fdr mervlrdeskatt gRIla.

- "Iiikevaihtovero/omsittningsskatt" i Finland,

- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,

- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i
Schweiz.

d) Under fbrutsAttning att tr6skelvdrdet uttryckt i ecu endast skall gAlla inom EES, skall
f6ljande ord utgI i artikel 5.1 c:

- I f6rsta meningen skall orden "liksom tr6skelvardet enligt GATT-6verenskommel-
sen uttryckt i ecu" utgA.

- I andra meningen skall orden "resp. det genomsnittliga ecu-vArdet uttryckt i SDR"
utgl.

e) I artikel 5.1 c skall tr6skelvirdena uttryckta i de nationella EFTA-valutoma beraknas sA
art de kan b6rja gilla den 1 januari 1993.

f) I artikel 9.1 skall datumet den 1 januari 1989 ers~ttas med den 1 januari 1993.

g) I artikel 20.4 skall tidsfristen vara till den 1 januari 1993.

h) Artikel 21 skall avslutas med f61jande:

f6r Finland: Kaupparekisteri, Handelsregistret,
f6r Island: FirmaskrA,
f6r Liechtenstein: Gewerberegister,
f6r Norge: Foretaksregistret,
f6r Schweiz: Handelsregister, Registre du Commerce, Registro di

Commercio,
f6r Sverige: Aktiebolagsregistret, Handelsregistret,
f6r Osterrike: Firmenbuch, Gewerberegister och Mitgliederver-

zeichnisse der Landeskammern.

i) I artikel 29.1b skall datumet den 31 oktober 1991 ers5ttas med den 31 oktober 1994.

j) Bilaga 1 till rAdets direktiv 80/767/EEG skall kompletteras med Tilligg 2 i denna bilaga.

k) Bilaga 1 till rtdets direktiv 88/295/EEG skall kompletteras med Tilldgg 3 i denna bilaga.

4. 390 L 0531: Ridets direktiv 90/531/EEG av den 17 september 1990 om upphandlingsf6r-
farandet f~r enheter som har verksamhet inom vatten-, energi, transport- och telekommunika-
tionssektorerna (EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilimpas med f61jande an-
passning:

a) Betriffande Liechtenstein skall de ttgArder som Ar n6dvindiga f6r art f6lja detta direktiv
vara genomfrda den 1 januari 1995.
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Betriffande Schweiz skall de £tgiarder som 1.r n6dvandiga f6r att f6lja detta direktiv vara
genomforda den I januari 1994.

Under 6verghngsperiodema kommer tillampningen av detta direktiv at uppskjutas
6msesidigt meUan dessa lAnder och de 6vriga avtalsslutande partema.

b) Betraffande Norge skall de Atgarder som ax n6dvandiga f6r at f6lja detta direktiv vara
genomf6rda den 1 januari 1995 eller dessf6rinnan om sA avtalats. Under 6vergfngs-
perioden kommer tillampningen av detta direktiv art uppskjutas 6msesidigt mellan Norge
och de 6vriga avtalsslutande parterna.

c) I artikel 3.1 e skall hdnvisningen till "artikel 36 i f6rdraget" ersattas med en hinvisning
till "artikel 13 i EES-avtalet".

d) I artikel 11.1 skall "i 6verensstammelse med Romfdrdraget" ersattas med "i 6verensstam-
melse med EES-avtalet".

e) Eftersom mervaxdeskatt inte f6rekommer i Finland, Liechtenstein och Schweiz, skall
artikel 12.1 och 12.6 i stallet f6r mervardeskatt gilla:

- "liikevaihtovero/omsittningsskatt" i Finland,

- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,

- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i
Schweiz.

f) I artikel 27.5 skall hdnvisningen till "artikel 93.9" i f6rdraget ers5ttas med en hanvisning
till "artikel 62 i EES-avtalet".

g) I artikel 29 avses med "tredje land" "lander andra An de avtalsslutande parterna enligt
EES-avtalet".

h) I artikel 29.1. avses med "gemenskapen" "gemenskapen, i friga om gemenskapens
enheter, eller EFTA-staterna, i frAga om deras enheter".

i) I artikel 29.1 skall "f6retag inom gemenskapen" ersattas med "f6retag inom gemenska-
pen, i friga om gemenskapens avtal, eller f6retag i EFTA-statema, i frlga om EFTA-
staternas avtal".

j) I artikel 29.1 skall "gemenskapen eller dess medlemsstater betrAffande tredje land"
ers~ttas med "antingen gemenskapen eller dess medlemsstater i frAga om tredje land, eller
EFTA-statema i frAga om tredje land".

k) I artikel 29.5 skall "genom ett rAdsbeslut" ers~ttas med "genom ett beslut i samband med
den almanna beslutsprocessen i detta avtal".

1) Artikel 29.6 skall lyda:

"Med st6d av de ailmant upprattade bestanmnelsema skall Arliga rapporter lamnas om de
framsteg som giorts vid multilaterala och bilaterala 6verlAggningar betraffande tillgAng-
ligheten f6r gemenskapens och EFTA:s f6retag till marknadema i tredje land pA de
omriden som omfattas av detta direktiv, och om eventuella resultat som sAdana 6ver-
ltggningar har lett till, samt om det praktiska genomf6randet av samtliga avtal som har
slutits.
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Med st6d av den allmAnna beslutsordningen kan bestaimmelserna i denna artikel Andras
mot bakgrund av en sAdan utveckling."

m) Fbr att underlitta f6r de upphandlande enhetema inom EES art tillampa artikel 29.2 och
29.3 skall de avtalsslutande parterna se till att de leverant6rer som Ar verksamma inom
respektive onrAde anger varornas ursprung i sina anbud i samband med varuupphand-
lingskontrakt i enlighet med f6rordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den
gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung.

n) F6r at uppnA maximal samstammighet kommer artikel 29 at tillampas i EES-samman-
hang under f6rutsttning art

- tillimpningen av punkt 3 inte negativt pAverkar nuvarande grad av liberalisering
gentemot tredje land,

- de avtalsslutande parterna har ett nAra samarbete med varandra betrAffande 6ver-
15ggningar med tredje land.

Tillnimpningen av delta system kommer att utvarderas gemensant under 1996.

o) I artikel 30 skall tr6skelvArdena uttryckta i de nationella EFTA-valutorna beraknas sA at
de kan b6rda gAlla den 1 januari 1993. De skall i princip ses 6ver vartannat Ar med b6rjan
den 1 januari 1995.

p) Bilagoma 1-10 skall kompletteras med tilliggen
4-13.

5. 389 L 0665: R~dcts direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar
och andra f6rfattningar f6r pr6vning av offentlig upphandling av varor och bygg- och
anlAggningsarbeten (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med f6ljande an-
passning:

a) BetrAffande Liechtenstein skall de Atgarder som ar n6dvandiga f6r alt fblja detta direktiv
vara genomf6rda den 1 januari 1995.

For Schweiz skall de Atgarder som ar n6dvandiga f6r alt f6lja detta direktiv vara
genomf6rda den I januari 1994.

Under 6verg:'ingsperiodema kommer tillimpningen av delta direktiv art uppskjutas
6msesidigt niellan dessa lUnder och de 6vriga avtalsslutande parterna.
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b) I artikel 2.8 skall hinvisningen till "artikel 177 i fdrdraget" erslttas med "de f6rut-
sattningar som faststallts av domstolen i samband med tolkningen av artikel 177 i
f6rdraget "'.

6. 371 R 1182: F6rordning (EEG/Euratom) nr 1182 av den 3 juni 1971 om regler f6r bestamning
av perioder, datum och frister (EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1)2.

Bestammelserna i dcnna forordning skall, inom ramen for detta avtal, til]impas med fbljande
anpassning:

a) Betraffande Liechtenstein skall de Stgarder som Ar n6dvAndiga for at f61ja denna
forordning %ara genomf6rda den I januari 1995.
Betraffande Schweiz skall de Atgirder som Sr nodvAndiga for a" foija denna f6rordning
vara genomforda den 1 januari 1994.
Under bverg~ngsperioderna kommer tillimpningen av denna f6rordning at uppskjutas
6msesidigt mcllan dessa lander och de ovriga avtalsslutande partema.

b) Med "rldets och kommissionens rittsakter" avses "rattsakter som anges i denna bilaga".

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande parterna beaktar innehtllet i f6lijande rattsakter:

7. Guide till gemenskapens regler f6r 6ppen offentlig upphandling (EGT C 385 av den
21.12.1987, s. 1),

8. Kommissionens meddelande (COM (89)400 av den 27 juli 1989) om regionala och sociala
aspekter (EGT C 311 av den 12.12.1989 i dess lydelse enligt EGT C 4 av den 9.1.1990).

Exempel: MAI 61/65 Vaassens mot Beamptenfonds Mijnu,..-:f .I W)) E.C.R. 261; (1966)
C.M.L.R. 508, Acnde 36/73 Nederlandse Spoorwegen mot Minister ,..; \rkccr cn Waterstaat
(1973) E.C.R. 1299, (1974) 2 C.M.L.R. 148; MAI 246/80 Broekmeulen mot Huisaitt Registratie
Commissie (1981) E C.R. 2311:(1982) I.C.M.L.R. 91.

2 Artikel 30 i direktiv 71/305/EEG och artikel 28 i direktiv 77/62/EEG hdnvisar til! denna
f6rordning som dirfr b6r ingA som en dcl av regelverket
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TILLAGG I

FORTECKNING OVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN SOM LYDER UNDER
OFFENTLIG RArT

OSTERRIKE:

Samtliga organ som ar understallda budgetgranskning av "Rechnungshof" (revisionsmyndighet)
och som inte 5r av industriell eller komnersiell art.

II. FINLAND:

Offentliga eller offentligt granskade organ eller f6retag som inte Sr av industriell eller kommer-
sielI art.

II1. ISLAND:

Kategorier

Fjirmnlariduneyti6 (Finansdepartementet)
Innkaupastofnun rikisins (Avdelningen f6r offentlig upphandling) enligt 16g nr 63 1970 um
skipan opinberra framkvxmda
Lyfjaverslun rikisins (Statliga farmaceutiska importbolaget)
Samg6nguri6uneyti6 (Kommunikationsdepartementet)
P6st- og simamilastofnunin (Post- och televerket)
Vegager6 rikisins (Vagverket)
Flugmilastjrm (Luftfartsverket)
MenntamrilarA6uneyti6 (Kultur- och utbildningsdepartementet)
Hisk61i Islands (Islands universitet)
Utanrikisri6uneytiO (Utrikesdepartementet)
FMlagsmflarA6uneyti6 (Socialdepartementet)
Heilbrig6is- og tryggingamdlard6uneyti6 (Departementet f6r hilsa och social trygghet)
Rlkisspitalar (Statliga sjukhus)
Sveitarfd16g (Kommuner)
Staden Reykjavik
Inkaupastofnun Reykjavikurborgar (Reykjaviks upphandlingscenter)

IV. LIECHTENSTEIN:

Die 6ffenlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes und Gemeindeebene. (Myndig-
heter, organisationer och stiftelser som lyder under offentlig rdtt p. nationell och kommunal
nivh.)
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V. NORGE:

Offentlige eller offenilig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller
kommersiell karakter. (Offentliga eler offentligt granskade organ eller fOretag som inte Ar av
industriell eller kommersiell art.)

Organ

- Norsk Rikskringkasting (Norska riksradion)
- Norges Bank (Riksbanken)
- Statens Unekasse for Utdanning (Statens lAnekassa f6r utbildning)
- Statistisk SentralbyrA (Statistiska centralbyrhn)
- Den Norske Stats Husbank (Norska statens bostadsbank)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsr~d (Norska tekniska och naturvetenskapliga

forskningsrAdet)
- Statens Pensjonskasse (Statens pensionskassa)

Kategorier

- Statsbedriftcr i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Statsf6retag)
- Statsbanker (Statliga banker)
- Universitct og hoyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr 77 (Universitet och h6gskolor)

VI. SVERIGE:

Alla icke-kommersiclla organ vats upphandling av varor stAr under tillsyn av riksrevisionsver-
ket

VII. SCHWEIZ:

Die Wffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene. (Nlyndigheter, organisationer och stiftelser som lyder under offentlig rAti och
ir verksamma pA slatlig, kantonal, regional och kommunal nivA.)

Vol 1818, 1-31121



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

TILLAGG 2

OSTERRIKE

FORTECKNING OVER UPPHANDLANDE ENHETER

Bundeskanzleramt
(Regeringskansliet)

2. Bundesministerium fior auswArtige Angelegenheiten
(Utrikesdepartementet)

3. Bundesministerium fir Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(HAlso-, idrotts- och konsumentdepartementet)

4. Bundesministerium for Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fir Finanzen und des Bundes-

rechenamtes)
c) Abteilung II/1 Beschaffung von technischen Geraten,

Einrichtungen und Sachgiutem fiir die Zollwache

(Finansdepartementet)
a) Upphandlingsavdelningen
b) Avdelning VI/5 (ADB-upphandling f6r finansdepartementet och riksrevisionsverket)
c) Avdelning 111/1 (Upphandling av teknisk utrustning och materiel till tullverket))

5. Bundesministerium fOr Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
(Upphandlingsenheten vid Departementet f6r milj6, ungdom och familj)

6. Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung PrAsidium 1
(Ekonomidepartementet, presidentens kansli 1)

7. Bundesministerium filr Inneres
a) Abteilung 1/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung 11/3 (Beschaffung von technischen Geraten und Einrichtungen fOr die Bunde-

spolizei)
d) Abteilung 1/6 (Beschaffung aller Sachgiiter fir die Bundespolizei soweit sic nicht von der

Abteilung II/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Inrikesdepartementet)
a) Avdelning 1/5 (Upphandlingsbyrin)
b) Data-center (ADB-upphandling [hrdvaror])
c) Avdelning 11/3 (upphandling av teknik och utrustning till rikspolisen)
d) Avdelning 1/6 (upphandling av varor (andra An de som upphandlas av avdelning 11/3 till

rikspolisen))
e) Avdelning IV/8 (upphandling av flygplan)
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8. Bundesministerium ffir Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Upphandlingsenheten vid Justitiedepartementet)

9. Bundesministerium for Landesverteidigung (Nichtkriegsmaterial ist in Anhang 1, Teil I,
Osterreich, des GATT Ubereinkommens Ober das 6ffentliche Beschaffungswesen enthalten
(F6rsvarsdepartementet (Icke-krigsmateriel enligt Bilaga 1, andra delen, Osterrike, i GATT-
6verenskommelsen om statlig upphandling))

10. Bundesministerium for Land- und Forstswirtschaft
(Jord- och skogsbruksdepartementet)

11. Bundesministerium ffir Arbeit und Soziales AmtswirtschaftssteUe
(Upphandlingsenheten vid Arbets- och socialdepartementet)

12. Bundesministerium flir Unterricht und Kunst
(Utbildnings- och kulturdepartementet)

13. Bundesministerium fiir offentliche Wirtschaft und Verkehr
(Ndringslivs- och transportdepartementet)

14. Bundesministerium fir Wissenschaft und Forschung
(Departementet f6r vetenskap och forskning)

15. Osterreichisches Statistisches Zentralamt
(Osterrikiska statistiska centralbyrn)

16. Osterreichische Staatsdruckerei
(Osterrikiska statstryckeriet)

17. Bundesamt for Eich- und Vernessungswesen
(Statliga metrologiska institutet och kartverket)

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Statens provningsanstalt (BVFA))

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstatten
(Statens verkstider f6r tillverkning av proteser)

20. Bundesamt for ZiviUuftfahrt
(Luftfartsverket)

21. Amt ffir Schiffahrt
(Sj6fartsverket)

22. Bundespriffanstalt fOr Kaftfahrzeuge
(Statens bilprovning)

23. Generaldirektion for die Post- und Telegraphenverwaltung
(nur Einrichtungen for das Postwesen)
(Post- och televerkets centraladministration (endast postfrigor))
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FINLAND

FORTECKNING OVER UPPHANDLANDE ENHETER

1. Oikeusministeri6, Justitieministeriet

2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland

3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral

4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens miltidscentral

5. MetsAhallitus, Forststyrelsen

6. Maannittaushallitus, Lantmateristyrelsen

7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral

8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik

9. Ilmailuhallitus, Luftfartsverket

10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet

11. Merenkulkuhallitus, Sjofartsstyrelsen

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral

13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral

14. Vesi- ja ymparist6hallitus, Vatten- och milj6styrelsen

15. Opetushallitus, Utbildningsstyrelsen

ISLAND

FORTECKNING OVER CENTRALA UPPHANDLANDE ENHETER JAMFORBARA MED
DEM SOM OMFATIAS AV GATT-OVERENSKOMMELSEN OM STATLIG UPPHANDLING

Centrala upphandlingsenheter som omfattas av 16g um opinber innkaup 18. mars 1987, och regluger6
14. april 1988.

LIECHTENSTEIN

FORTECKNING OVER CENTRALA UPPHANDLANDE ENHETER JAMFORBARA MED
DEM SOM OMFATTAS AV GATr-OVERENSKOMMELSEN OM STATLIG UPPHANDLING

1. Regierung des Fiurstentums Liechtenstein

2. Liechensteinische Post- Telefon- und Telegrafenbetriebe (FT)
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NORGE

FORTECKNING OVER CENTRALA UPPHANDLANDE ENHETER

1. Statens vegvesen (VAgverket)

2. Postverket

3. Rikshospitalet (Rikssjukhuset)

4. Universitelet i Oslo

5. Politiet (Polisstyrelsen)

6. Norsk Rikskringkasting (Norska riksradion)

7. Universitetet i Trondheim

8. Universitetet i Bergen

9. Kystdireltoratet (Styrelsen f6r tillsyn av kustema)

10. Universitetet i Tromso

11. Statens forurensingstilsyn (NaturvArdsverket)

12. Luftfartsverket

13. Forsvarsdepartementet (F6rsvarsdepartementet)

14. Forsvarets Sanitet (F6rsvarets sjukvArdsrnaterielverk)

15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Flygvapnets materielverk)

16. Hxrens Forsyningskomnando (Armens materielverk)

17. Sjoforsvarets Forsyningskommando (Flottans materielverk)

18. Forsvarets Felles Materielteneste (F6rsvarets kombinerade materielverk)

19. Norges Statsbaner (for innkjop av)
- betongsviller
- bremseutstyr til rullende materiell
- reservedeler til skinneglende maskiner
- autodiesel
- person- og varebiler

(Statens jrmv~igar (fdr upphandling av:)
- betongslipers
- bromsdelar till den rullande vagnparken
- reservdelar till maskiner f6r underhAll av banan
- diesel
- tjanstebilar och qijnstelastbilar)

Vol. 1818, 1-31121



278 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

SVERIGE

FORTECKNING OVER CENTRALA UPPHANDLANDE ENHETER. LISTAN UPPTAR
ENHETER AV REGIONAL OCH LOKAL ART

1. F6rsvarets materielverk

2. Vagverket

3. Byggnadsstyrelsen

4. Postverket

5. Domanverket

6. Luftfartsverket

7. Fortifikationsforvaltningen

8. Skolverket

9. Rikspolisstyrelsen

10. Statskontoret

11. Kriminalvtrdsstyrelsen

12. Sj6fartsverket

13. Riksskatteverket

14. Skogsstyrelsen

15. Forsvarets sjukvlrdsstyrelse

16. Statens trafiksikerhetsverk

17. Civilf6rsvarsstyrelsen

18. Narings- och teknikutvecklingsverket

19. Socialstyrelsen

20. Statistiska Centralbyrin
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SCHWEIZ

FORTECKNING OVER UPPHANDLANDE MYNDIGHETER

Eidgen6ssische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central f~dral des imprimns et du mat6riel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
(Statens kontor f6r trycksaker och materiel)

2. Eidgen6ssische Parlaments- und Zentralbibliothek
Biblioth6que centrale du Parlement et de ladministration f~drale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale (Riksdagens bibliotek och
kansli)

3. Amt for Bundesbauten
Office des constructions f~d6rales
Ufficio delle costruzioni federali
(Statens byggnadskontor)

4. Eidgen6ssische Technische Hochschule Zurich
Ecole polytechnique f6ddrale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
(Statens polytekniska skola, Zirich)

5. Eidgen6ssische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique f~drale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna
(Statens polytekniska skola, Lausanne)

6. Schweizerische Metereologische Zentralanstalt
Institut suisse de mdt6orologie
Istituto svizzero di meterorologia
(Schweiz meteorologiska institut)

7. Eidgen6ssische Anstalt fdr Wasserversorgung, Abwasserreinigung und GewAsserschutz
Institut f~dral pour I'am~nagement, rdpuration et la protection des eaux
Istituto federale per t'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
(Statens institut f6r drift, rening och skydd av vatten)

8. Eidgen6ssische Forschungsanstalt for Wald, Schnee und Landschaft
Institut f6deral de recherches sur la for~t, la neige et la paysage
Istituto federale di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio
(Statens forskningsinstitut for skog, sn6 och landskapsvird)

9. Bundesamt fir Gesundheitswesen
Office fdddral de la santd publique
Ufficio federale della sanitA pubblica
(Centralbyrtn for folkhilsa)

10. Schweizerische Landesbibliothek
Biblioth~que nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera
(Schweiz nationalbibliotek)
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11. Bundesamt for Zivilschutz
Office fdiral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
(Civilf6rsvarsstyrelsen)

12. Eidgen6ssische Zollverwaltung
Administration f~dirale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
(Tullverket)

13. Eidgen6ssische Alkoholverwaltung
Rdgie fddrale des alcools
Regia federale degli alcool
(CentralbyrAn fdr alkohol)

14. Mtinzstatte
Monnaie
Zecca
(Myntverket)

15. Eidgen6ssisches Amt ffir Messwesen
Office fdddral de mdtrologie
Ufficio federale di metrologia
(Statens metrologibyrA)

16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
(Paul Scherrer-institutet)

17. Bundesamt ftir Landwirtschaft
Office fdddral de ragriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
(Statens jordbruksbyr)

18. Bundesamt fur Zivilluftfahrt
Office fdddral de l'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile
(Luftfartsverket)

19. Bundesamt fNr Wasserwirtschaft
Office f~dral de rHconomie des eaux
Ufficio federale delleconomia delle acque
(Statens vattenverk)

20. Gruppe for Rbstungsdienste
Groupement de l'armement
Aggruppamento dell'armamento
(Krigsmaterielverket)

21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste
(Postverket)
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TILLAGG 3

FORTECKNING OVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN SOM LYDER UNDER
OFFENTLIG RATI

OSTERRIKE:

Samtliga organ som ar understalIda budgetgranskning av "Rechnungshof" (revisionsmyndighet)
och som inte ar av industriell eller kommersiell art.

II. FINLAND:

Offentliga eller offentligt granskade organ eller f6retag som inte Sr av industriell eller kommer-
siel art.

III. ISLAND:

Kategorier

Fjirmilarzi6uneyti6 (Finansdepartementet)
Innkaupastofnun rik'sins (avdelningen f6r offentlig upphandling). Enligt l6g um opinber
innkaup 18. mars 1987 och Regluger6 14. april 1988.
Lyfjaverslun rikisins (Statliga farmaceutiska importbolaget)
Samg6ngurS6uneyti6 (Kommunikationsdepartementet)
P6st- og simamilstofnunin (Post- och televerket)
Vegager6 rikisins (Vagverket)
Flugmilastj6m (Luftfartsverket)
Menntamilar~i6uneyti6 (Kultur- och utbildningsdepartementet)
Hisk61i Islands (Islands universitet)
Utanrikisr;6uneyti6 (Utrikesdepartementet)
FlagsmflarA6uneyti6 (Socialdepartementet)
Heilbrig6is- og tryggingamilarA6uneyti6 (Departementet f6r halsa och social trygghet
Rikisspitalar (Statliga sjukhus)
Sveitarfdl6g (Kommuner)
Staden Reykjavik
lnnkaupastofnun Reykjavikurborgar (Reykjaviks upphandlingscenter)

IV. LIECHTENSTEIN:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes und Gemeindeebene. (Myn-
digheter, organisationer och stiftelser som lyder under offentlig rAtt pA nationell och kommunal
nivi.)
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V. NORGE:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller
kommersiell karakter. (Offentliga eller offentligt granskade organ eller foretag som inte Ar av
industriell eller kommersiell art.)

Organ

- Norsk Rikskringkasting (Norska riksradion)
- Norges Bank (Riksbanken)
- Statens LAnekasse for Utdanning (Statens lAnekassa f6r utbildning)
- Statistisk Sentralbyri (Statistiska centralbyrAn)
- Den Norske Stats Husbank (Norska statens bostadsbank)
- Statens Innvandrar- og Flyktingeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig ForskningsrAd (Norska tekniska och naturvetenskapliga

forskningsrAdet)
- Statens Pensjonskasse (Statens pensionskassa)

Kategorier

- Statsbedrifter i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Statsf6retag)
- Statsbanker (Statliga banker)
- Universitet og hoyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Universitet och hbgskolor)

VI. SVERIGE:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling av varor stAr under tillsyn av riksrevisionsver-
ket.

VII. SCHWEIZ:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene. (Myndigheter, organisationer och stiftelser som lyder under offentlig ritt och
5r verksamma pA statlig, kantonal, regional och kommunal nivA.)
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TILLAGG 4

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN

OSTERRIKE

Enheter eller lokala myndigheter (Gemeinden) och sammanslutningar av lokala myndigheter
(Gemeindeverbande) enligt Wasserversorgungsgesetze f6r de 9 LAnder.

FINLAND

Enheter som producerar, transporterar eUer distribuerar dricksvatten enligt paragraf 1 i "Lag om
aUminna vatten- och avloppsverk (982177)" av den 23 december 1977.

ISLAND

Reykjaviks kommunala vattenverk och andra kommunala vattenverk enligt 16g nr. 15 fri 1923.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORGE

Enheter som producerar eller distribuerar dricksvatten enligt Foreskrift om Drikkevann og Vann-
forsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).

SVERIGE

Lokala myndigheter och kommunala bolag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten
enligt Lag (1970:244) om allmanna vatten- och avloppsanlAggningar.

SCHWEIZ

Regionala organ for vattenf6rsorjningen mellan lokala vattendistributionsomrAden. Enheter som
producerar och renar vatten f6r etn flertal lokala myndigheter som distribuerar vatten. (Dessa enheters
verksamhet ar baserad pA enskilda avtal till st6rsta delen mellan lokala vattenf6rs6rjningsenheter med
st6d av lokala eller kantonala f6rordningar).
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TILLAGG 5

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET

OSTERRIKE

Enheter enligt den andra Verstaatlichungsgesetz (BGBI. 81/47,senaste lydelse BGBI. 321/87) och
Elektizitatswirtschaftsgesetz (BGBI. 260/75, senaste lydelse BGBI. 131/79), inklusive ElektrizitAtss-
wirtschafts-gesetze f6r Osterrikes nio LUnder.

FINLAND

Enheter som producerar, transporterar och distribuerar elektricitet med
paragraf 27 Ellag (319/79) av den 16 mars 1979.

ISLAND

Statens Kraftbolag enligt lbg nr. 59 Sri6 1965.
Statens Elektricitetsverk enligt 9. kafli orkulaga nr. 58 ari6 1967
Reykjaviks kommunala elektricitetsverk
Sudumes regionala v'rmeverk enligt l6g nr 100 Sri6 1974
Vestfjord Kraftbolag enligt 16g nr. 66 dri6 1976

st6d av koncession enligt

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke

NORGE

Enheter som producerar,transporterar eller distribuerar elektricitet enligt lov om bygging og drift av
elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) Lov om erverv av vanfall, bergverk og annen fast eiendom
m.v., Kap. I, jfr. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), eller Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-
12-14 17) eller Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SVERIGE

Enheter som transporterar eller distribuerar elektricitet med stbd av koncession enligt Lag (1902:71
s.1) innefattande vissa bestimmelser om elektriska anliggningar.

SCHWEIZ

Regionala organ f6r transport och distribution av elektricitetverksamma med st6d av tillstAnd till
expropriation enligt Bundesgesetz yom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und
Starkstromanlagen.

Regionala enheter som producerar elektricitet At ovan nAmnda organ enligt Bundesgesetz vor 22.
Dezember 1916 Ober die Nutzbarmachtung der WasserkrAfte, saint Bundesgesetz yom 23. Dezember
1959 Ober die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz.
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TILLAGG 6

TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VARME

OSTERRIKE

gas: upphandlande enheter Energiewirtschaftsgesetz 1935.

varme: upphandlande enheter som transporterar eller distribuerar vdrme pA licens enligt Osterri-
kes Handels- och industrif6rfatning (Gewerbeordnung), (BGBI. 50/74, senaste lydelse
BGBI. 233/80)

FINLAND

Kommunala energibolag (kunnalliset energialaitokset), eller enheter, eller sammanslutningar av enheter
som distribuerar gas eller vArme med st6d av koncession beviljad av kommunala myndigheter.

ISLAND

Sudurnes regionala vArmeverk enligt 1og nr. 100 SriO 1974.

Reykjaviks kommunala fjirrvirmeverk och 6vriga kommunala fjArrvArmeverk.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung

NORGE

Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller vrme enligt Lov om bygging og drift av
fjemvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) eller Energieloven (LOV 1990-06-29 50).

SVERIGE

Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller vairme med st6d av koncession enligt Lag
(1978:160) om vissa r6rledningar.

SCHWEIZ

Regionala organ som driver en pipeline enligt Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 Ober Rohr-
leitungsanlagen zur Bef6rderung flissiger oder gasf6rmiger Brenn- und Treibstoffe.
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TILIAGG 7

UNDERSOKNING AV FOREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV OUA OCH GAS

OSTERRIKE

Enheter enligt Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, senaste lydelse BGBI. 355/90).

FINLAND

Enheter verksamma med st6d av lagen om ensamritt enligt paragraf 1 och 2 i "Lag om ratt att
6verltta statens markegendom och inkomstgivande rittigheter (687/78)".

ISLAND

Statliga energikontoret enligt 16g nr. 58 dri6 1967.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Upphandlande enheter sor omfattas av Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) och f6rordningar
enligt lagen eller av Lov om undersokelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk
landomrde (LOV 1973-05-04 21)

SVERIGE

Enheter sor unders6ker f6rekomsten av eller utvinner oja eller gas med st6d av koncession enligt
Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller som erh~llit tillst~nd enligt Lag (1966:314) om
kontinentalsockeln.

SCHWEIZ

Regionala organ som unders6ker f6rekomsten av eller utvinner olja eller gas enligt kantonala lagar om
undersbkning av f6rekomsten av oja som t.ex. Verfassung der Kantone eller Erd6lkonkordat vom 24.
September 1955 zwischen den Kantonen Ztirich, Schwyz, Zyg, Schaffhausen, Appenzell Innerhoden,
Appenzell Ausserhoden, St. Gallen, Argau und Thurgau eller Einfurungsgesetze zum Zivilgesetzbuch
der Kantone eller Spezialgesetzgebungen der Kantone.

Vol. 1818, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

TILLAGG 8

UNDERSOKNING AV FOREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA
FASTA BRANSLEN

OSTERRIKE

Enheter enligt Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, senaste lydelse BGBI. 259/75).

FINLAND

ISLAND

Statliga energikontoret enligt 16g nr. 58 Sri6 1967.

LIECHTENSTEIN

NORGE

SVERIGE

Enheter som unders6ker f6rekomsten av eller utvinner kol eller andra fasta brSnslen med st6d av
koncession enligt Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller Lag (1985:620) om vissa
torvfyndigheter eller som erhlllit tillst;nd enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

SCHWEIZ
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TILLAGG 9

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN JARNVAGSTJANSTER

OSTERRIKE

Enheter enligt Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, senaste lydelse BGBI. 305/76).

FINLAND

Valtionrautatiet, StatsjAmvagama

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) och enheter verksamma enligt Lov inneholdende saerskilte bestemmelser
anggende anlegg av jemveie til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12) eller Lov inneholdende
bestemmelser angaaende jernveie til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07) eller Lov om tillaegg
til jembaneloven af den 12te august 1848 og 23de april 1898.

SVERIGE

Offentliga enheter som tillhandahller jAmvdgstransporter i enlighet med Forordning (1988:1339) om
statens spAranlAggningar och Lag (1990:1157) om jaimvSgssdkerhet.

Regionala och lokala offentliga enheter som driver regional och lokal jarmvagstrafik enligt Lag
(1978:438) om huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik.

Privata enheter som tillhandahAller jamvigstransporter med st6d av tillslnd enligt F6rordning
(1988:1339) om statens sptranliggningar i de fall sAdant tillstAnd Ar i enlighet med artikel 2.3 i
direktivet.

SCHWEIZ

Schweizerische Bundesbahnen (SBB).

Samtliga 6vriga enheter enligt artikel 1.2 och artikel 2.1 i Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957.
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TILLAGG 10

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN TJANSTER INOM JARNVAGAR I STADS-
TRAFIK, SPARVAGNAR, TRADBUSSAR ELLER BUSSAR

OSTERRIKE

Enheter enligt Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, senasle lydelse BGBI. 305/76) och Kraftfahr-
linengesetz 1952 (BGBI. 84/52, senaste lydelse BGBI. 265/66).

FINLAND

Kommunala trafikbolag (kunnalliset liikennelaitokset) eller enheter som tillhandahiller allminna
busstjdnster med st6d av koncession beviljad av kommunala myndigheter.

ISLAND

Reykjaviks kommunala bussbolag.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (FIT).

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) och enheter sam tillhandahAller marktransporter enligt Lov inneholdende
saerskilte bestemmelser anglende anlegg av jemveie til almindelige benyttelse (LOV 1848-08-12)
eller Lov inneholdende bestemmelser angaaende jemveie till almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-
07) eller Lov om tillaegg til jembaneloven af 12te august 1848 og 23de april 1898 eller Lov om
samferdsel (LOV 1976-06-04 63) eller Lov om anlegg av taugbaner og loipestrenger (LOV 1912-
06-14 1).

SVERIGE

Offentliga enheter sam tillhandahiller jaimvAgs- och spirvagnstransporter i stadstrafik enligt Lag
(1978:438) om huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik och Lag (1990:1157) om jim-
vAgssikerhet.

Offentliga eller privata enheter sam tillhandahller trAdbuss- eller busstransporter i enlighet med Lag
(1978:438) om huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik och Lag (1988:263) om yrkestrafik.

SCHWEIZ

Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PT).

Regionala organ sam tillhandahlller spIrvagnstransporter enligt artikel 2.1 i Eisenbahngesetz vom 20.
Dezember 1957.

Regionala organ sam tillhandahAller tjdnster enligt artikel 4.1 i Bundesgesetz vom 29. Marz 1950 uber
die Trolleybusuntemehmungen.

Regionala organ sam tillhandahAller reguljara kommersiella persontransporter enligt artikel 1.l.a och
artikel 3.1 i Postverkehrsgesetz yom 2. Oktober 1924.
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TILI.AGG 11

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN FLYGPLATSFACILITETER

OSTERRIKE

Enheter enligt artikel 63-80 Luftfahrtgesetz 1957 (BGBI. 253/57).

FINLAND

Flygplatser som forvaltas av "Lufffartsverket" enligt Lag om luftfart (595/64).

ISLAND

Luftfartsverket.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheter verksamma pA luftfartsomrAdet enligt Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1).

SVERIGE

Statligt agda och f6rvaltade flygplatser enligt Lag (1957:297) om luftfart.

Privat Agda och f6rvaltade flygplatser med tillstAnd till exploatering enligt lagen, dar sAdant till-
stAnd Ar f6renligt med rekvisiten i artikel 2.3 i direktivet

SCHWEIZ

Aroport de Ble-Mulhouse inrattad enligt Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative A
la construction et h l'exploitation de l'adroport de Bile-Mulhouse, A Blotzheim.

Flygplatser som drivs med st6d av tillstlnd enligt artikel 37 i Bundesgesetz yom. 21 Dezember
1948 iiber die Luftfahrt.
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TILLAGG 12

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER
ANDRA TERMINALFACILITETER

OSTERRIKE

Inre hamnar som hell eller delvis Ags av LAnder och/eller Gemeinden.

FINLAND

Hamnar Agda eller f6rvaltade av kommunala myndigheter enligt "Lag om kommunala hamnanord-
ningar och trafikavgifter (955/76)".

Saima kanal (Saimaan kanavan hoitokunta).

ISLAND

Statliga fyrar och hamnmyndigheter enligt hafnal6g nr. 69 iri6 1984.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) (Jd"nvigsterminaler).

Enheter verksamma enligt Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

SVERIGE

Statligt agda och/eller f6rvaltade hamnar och terminalfaciliteter enligt Lag (1988:293) om inrattande,
utvidgning och avlysning av allman farled och allmdn hamn, F6rordning (1983:744) om trafiken pA
G6ta kanal, Kung6relse (1970:664) om trafik pi S6dertaije kanal, Kung6relse (1979:665) om trafik
pS Trollhitte kanal.

SCHWEIZ

Rheinhifen beider Basel: f6r kantonen Basel-Stadt inrattad enligt Gesetz yom 13. November 1919
betreffende Verwaltung der baselstadtischen Rheinhafenanlagen och f6r kantonen Basel-Land inrittad
enligt Gesetz vom 26. Oktober 1936 fiber die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen
auf dem "Sternenfeld", Birsfelden, und in der "Au", Muttenz.
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TILLAGG 13

DRIFT AV TELEKOMMUNIKATIONSNAT ELLER TILLHANDAHALLANDE AV TELE-
KOMMUNIKATIONSTJANSTER

OSTERRIKE

Osterreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV)

FINLAND

Enheter verksamma med st6d av ensamrfitt enligt paragraf 4 i Lag om televerksamhet (183/87) av den
16 juli 1990.

ISLAND

Post- och televerket enligt 1og um fjarskipti nr. 73 Sri6 1984 och 1og um stj6m og starfsemi p6st- og
simamila nr. 36 Sri5 1977.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORGE

Enheter verksamma enligt Telegrafloven (LOV 1988-04-29).

SVERIGE

Privata enheter verksamma med st6d av tillstind forenliga med rekvisiten i artikel 2.3 i detta direktiv.

SCHWEIZ

Schweizerische Post, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).
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BILAGA XVII

IMMATERIELL AGANDERATr

F6rteckning enligt artikel 65.2

INLEDNING

Nr de rAttsakter som anges i denna bilaga innehller begrepp eller hAnvisar till f6rfaranden som Ar
utmarkande f6r gemenskapens rattsordning, som tex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rlttsakter,
- hAnvisningar till territorier eller sprlk inom EG,
- hAnvisningar till inb6rdes rattigheter och skyldigheter for EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hanvisningar till informations- och anmailningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassningar tillAmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

RATTSAKTER SOM DET HAWISAS TILL

1. 387 L 0054: Rldets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rAttsligt skydd for
kretsm6nster hos halvledarprodukter (EGT nr L 24, 27.01.1987, s. 36).

BestArmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f6ljande an-
passning:

a) I arlikel 1.1 c skall hanvisningen till artikel 223.1 b i Romf6rdraget ersdttas av en
hinvisning till artikel 123 i EES-avtalet.

b) Artikel 3.6 - 3.8 skall inte tillampas.

c) Artikel 5.5 skaU ersAttas av f6ljande:

"Ensamratten at? medge eller f6rbjuda de handlingar som namns i punkt L.b skall inte
galla en shdan handling som utf6rs efter det att kretsm6nstret eller halvledarprodukten har
slappts ut pA marknaden hos en avtalsslutande part av nlgon som ar beh6rig at tillita
dess marknadsf6ring, eller med hans samtycke."

2. 390 D 0510: RAdets f6rsta beslut 90/510/EEG av den 9 oktober 1990 om ulstrickning av det
rlttsliga skyddet f6r kretsmbnster hos halvledarprodukter till personer frAn vissa lander och
territorier (EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 29).

Bestammelsema i beslutet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande anpassning:

a) Hinvisningarna till Osterrike och Sverige i bilagan skall strykas.
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b) Dessutom skall f6ljande gAlla:

Om ett i bilagan upptaget land eller territorium inlte ger samma skydd som anges i det
ber6rda beslutet till personer frn en avtalsslutande part, skall de avtalsslutande partema
strAva efter att sAkerstAlla art sAdant skydd ges av det ber6rda landet eller territoriet till
den ber6rda avtalsslutande paren senast ett Ar efter det at detta avtal har trAitt i kraft.

3. a) 390 D 0511: RAdets andra beslut 90/511/EEG av den 9 oktober 1990 om utstrackning av
det rittsliga skyddet f6r kretsm6nster hos halvledarprodukter till personer frin vissa
lAnder och territorier (EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 31).

b) 390 D 0541: Kommissionens beslut 90/541/EEG av den 26 oktober 1990 genom vilket
kommissionen i enlighet med rAdets beslut 90/511/EEG faststaller till vilka landers bolag
eller andra juridiska personer rattsligt skydd f6r halvledarprodukters kretsm6nster stracks
ut (EGT nr L 307, 7.11.1990, s. 21).

F6rutom dessa tvA beslut skall fbljande gilla:

EFTA-staterna Atar sig all fbr delta avtal anta rAdets beslut (90/511/EEG) saint de beslut
som fattats av kommissionen i enlighet med del senast n5mnda rAdsbeslutet, om tillamp-
ningen av dessa utstracks till att galla efter den 31 december 1992. DarpA f6ljande And-
ringar eller utbyten skall antas av EFTA-staterna innan detta avtal tritt i kraft.

4. 389 L 0104: RAdets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen
av medlemsstatemas varumarkeslagar (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 1).

BestImmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 3.2 skall med termen varumgrkeslagstiftning f6rstAs varumdrkeslagstiftning som
ar tillamplig i en avtalsslutande part.

b) I artiklarna 4.2.a.i, 4.2.b, 4.3, 9 och 14 skall bestammelserna om EG-varumarket inte
galla EFTA-staterna om inte EG-varumarket utstrdcks till dem.

c) Artikel 7.1 skall ersAttas av f61jande:

"Ett varumarke ger inte innehavaren ratt alt f6rbjuda anvAndningen av varumarket for
varor som av innehavaren eller med hans samtycke har f6rts ut pA marknaden under var-
umarket i en avtalsslutande part."

5. 391 L 0250: RAdets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rattsligt skydd f6r datorpro-
gram (EGT nr L 122, 17.5.1991, s. 42).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med foljande indringar:

Artikel 4 c skall ersAttas av foijande:

alla former av spridning till allmaniiheten, inbegripet uthyming, av datorprogrammets original
eller kopior av detta. Den f6rsta f6rsaljningen av en kopia av programmer som gdrs i en avtals-
slutande part av riittsinnehavaren sjalv eller med dennes samtycke, medf6r f6rlust av sprid-
ningsratten till den ber6rda kopian inom de avtalsslutande partemas territorier. Detta galler dock
inte raten at kontrollcra vidare uthyrning av programmet eller kopia av detta."
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BILAGA XVIII

HALSA OCH SAKERHET I ARBETET, ARBETSRATr, SAMT LIKA BEHANDLING
FOR KVINNOR OCH MAN

F6rteckning enligt artiklarna 67 till 70

INLEDNING

NAr de rattsakter som anges i denna bilaga innehller begrepp eller hAnvisar till f6rfaranden som ar
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressatema f6r gemenskapens r~ttsakter,
- hAnvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inbordes rdttigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna samt offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hanvisningar till informations- och anmalnings-forfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning om inte annat foreskrivs i denna bilaga.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

Hlsa och sAkerhet i arbetet

1. 377 L 0576: RWdets dirktiv 77/576/EEG av den 25 juli 1977 om tillndrmning av medlemssta-
temas lagar och ,mdia tOrfattningar om shkerhetsskyltar pS arbets-platser (EGT nr L 229, 7.9
1977, s. 19) i dess lydelse enligt

- 379 L 0640: R. dcts direktiv 79/640/EEG av den 21 juni 1979 (EGT nr L 183, 19.7.
1979, s. 11)

- 1 79 H: Anslutingsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 108)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11. 1985. s. 208,
209)

Vol 1818, 1-31121



296 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Bestknmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avial, tillAmpas med f6ljande an-
passning;

Bilaga 2 skall kompletteras med f6ljande nya tilIIgg:

"lite II - II vi6auki - Vedlegg II - Bilaga 2

Erityinen turvamerkinti - Sirst6k 6ryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskilting - Sirskilda
sikerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - F6rbudsskyltar

a) Tupakointi kielletty
Reykingar banna6ar
Royking forbudt
R~kning fbrbjuden

b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur banna6ur
lid, Apen varme og royking forbudt
F6rbud mot r6kning och 6ppen eld

c) Jalankulku kielletty
Umfer6 gangandi vegfarenda b6nnu6
Forbudt for glende
F6rbjuden ingkng

d) VedellA sammuttaminen kielletty
Banna6 a6 slbkkva me6 vatni
Vann er forbudt som slokkingsmiddel
F6rbud mot slackning med vatten

e) Juomakelvotonta vetta
Ekki drykkjarhaeft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Vi6vorunarskilti - Fareskilt - Vamingsskyltar

a) SyttyvAi ainetta
Eldfirm efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga imnen

b) R~jifht~vagi ainetta

Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva limen
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c) Myrkyllisti ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga dmnen

d) Sy6vyttvil ainetta
ftandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsning
Fritande imnen

e) Radioaktiivista ainetta
J6nandi geislun
Forsiktig, ioniserende striler
Radioaktiva imnen

f) Riippuva taakka
Krani a6 vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hangande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningatmki
Forsiktig, truckjoring
Arbetsfordon i r6relse

h) Vaarallinen jannite
Hmttuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spinning

i) Yleinen varoitusmerkki
Hwtta
Alminnelig advarsel, forsiktig fara
Vaming

j) Lasers~teilyi
Leysigeislar
Forsiktig, laserstrAling
Laserstrilning

3. Pakolliset merkit - Bo6skilti - Pibudsskilt - Plbudsskyltar

a) Silmiensuojaimien kiytt6pakko
Noti6 augnhlifar
Plbudt med oyevern
Skyddsglasdgon
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b) SuojakypdrAn kaytt6pakko
Noti6 6ryggishjilma
Plbudt med hodevem
Skyddshjglm

c) Kuulonsuojainten kaytz6pakko
Noti6 heymarhlifar
PAbudt med horselvern
Hbrselskydd

d) Hengityksensuojainten kAyttbpakko
Noti 6ndunargrimur
PAbudt med Andedrettsvem
Andningsskydd

e) Suojajalkineiden kiytt6pakko
Noti6 6ryggissk6
Ptbudt med vemesko
Skyddsskor

f) Suojakasineiden kaytt6pakko
Noti6 hlif73arhanska
Plbudt med vemehansker
Skyddshandskar

4. HAtaItilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney6arskilti - Redningsskilt - Raddningsskyltar

a) Ensiapu
Skyndihjilp
Forstehjelp
F6rsta hjalpen

c) tai
e6a
eller
eller

d) Poistumistie
Lei6 a6 ney6anitgangi
Retningsangivelse til nodutgang
Nddutg~ng i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan uloskaynnin ylApuolelle)
Ney6anitgangur (setjist yfir ney6aritganginn)
Nodutgang (plasseres over ulgangen)
N6dutglng (placeras ovanf6r utghngen)"
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2. 378 L 0610: Rldets direktiv 78/610/EEG av den 29 juni 1978 om tillnarmning av med-
lemsstatemas lagar och andra fOrfattningar om h lsoskydd fbr arbetstagare som exponeras fOr
vinylkloridmonomer (EGT nr L 197, 22.7. 1978, s. 12).

3. 380 L 1107: Rldets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 am skydd f6r arbetstagare
mot risker vid exponering f6r kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT nr L
327, 3.12. 1980, s. 8) i dess lydelse enligt

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11. 1985, s. 209)

- 388 L 0642: Rldets direktiv (88/642/EEG) av den 16 december 1988 (EGT nr L 356,
24.12 1988, s. 74)

4. 382 L 0605: Ridets direktiv 82/605/EEG av den 28 juli 1982 om skydd f6r arbetstagare mot
risker vid exponering i arbetet f6r blymetall och dess joniska f6reningar (f6rsta sardirektivet
enligt artikel 8 i direktiv 80/11O7/EEG) (EGT or L 247, 23.8. 1982, s. 12)

5. 383 L 0477: Rldets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd f6r arbetstagare
mot risker vid exponering f6r asbest i arbetet (andra sardirektivet enligt artikel 8 i direktiv
80/1107/EEG) ( EGT or L 263, 24.9. 1983, s.25) i dess lydelse enligt

- 391 L 0382 Ridets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 (EGT or L 206, 29.7.
1991, s. 16)

6. 386 L 0188: Ridets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd f6r arbetstagare mot
risker vid exponering f6r buler i arbetet (EGT nr L 137, 24.5. 1986, s. 28)

7. 388 L 0364: Rldets direktiv 88/364/EEG av den 9 juni 1988 om arbetarskydd genom f6rbud
mot vissa agenser och arbetsmoment (fjarde sArdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/E-
EG) (EGT or L 179, 9.7. 1988, s. 44)

8. 389 L 0391: Ridets direktiv 89/391 av den 12 juni 1989 om itgarder f6r ant framja f6r-
battringar av arbetstagarnas sakerhet och halsa i arbetet (EGT nr L 183, 29.6. 1989, s. 1)

9. 389 L 0654: Ridets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav f6r
sAkerhet och halsa pA arbetsplatsen (f6rsta sArdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/E-
EG) (EGT or L 393 30.12 1989, s. 1)

10. 389 L 0655: Rldets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav for
sdkerhet och hAlsa vid arbetstagares anvandning av arbetsutrustning i arbetet (andra sardirektivet
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 393, 30.12. 1989, s. 13)

11. 389 L 0656: Rldets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav f6r
sAkerhet och hlsa vid arbetstagares anvandning av personlig skyddsutrustning pl arbetsplatsen
(tredje s~rdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 393, 30.12. 1989, s.
18)

12. 390 L 0269: RAdets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav f6r halsa och
sikerhet vid manuell hantering av laster dar det finns risk f6r at arbetstagare drabbas av
skador, sarskilt i ryggen (fjArde sArdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr
L 156, 21.6. 1990, s. 9)
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13. 390 L 0270: Rldets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav f6r sikerhet och
hAlsa i arbete vid bildsklrm (femte slrdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT
nr L 156, 21.6. 1990, s.14)

14. 390 L 0394: Rdets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd f6r arbetstagare mot
risker vid exponering f6r carcinogener i arbetet (sjatte sardirektivet enligi artikel 16.1 i direktiv
89/391/EEG) (EGT nr L 196, 26.7. 1990, s. 1)

15. 390 L 679: Ridets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd f6r arbetstagare
mot risker vid exponering f6r biologiska agenser i arbetet (sjunde sArdirektivet enligt artikel
16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 374, 31.12. 1990, s. 1)

16. 391 L 0383: Ridets direkiv 91/383 av den 25 juni 1991 om komplettering av Atgrdema f6r
an framja f6rbAttringar av slkerhet och hilsa pA arbetsplatsen f6r arbetstagare med tidsbegriinsat
anstgllningsf6rhAllande eller tillfilligt anstailningsf6rhlllande (EGT nr L 206, 29.7. 1991, s. 19)

LIka behandling av kvinnor och man

17. 375 L 0117: Rldets direkliv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnArmningen av
medlemsstatemas lagar om tinmxpningen av principen om lika I6n for kvinnor och man (EGT
nr L 45, 19.2.1975, s. 19)

Bestnimelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillrnpas med f61jande an-
passning:

I artikel I skall "artikel 119 i f6rdraget" ersittas av "artikel 69 i EES-avtalet".

18. 376 L 0207: Rldets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomf6randet av
principen om lika behandling av kvinnor och min i frlga om tilltride till anstillning, yrkesut-
bildning och befordran saint arbetsvillkor (EGT nr L 39, 14.2.1976, s. 40)

Bestdmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ijande an-
passning:

Schweiz och Liechtenstein skall genomf6ra de AtgIrder som ir n6dvhndiga f6r at f61ja
bestAmmelsema i detta direktiv senast den 1 januari 1995.

19. 379 L 0007: Ridets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om succesivt genomf6rande
av principen om likabehandling av kvinnor och min i frhga om social trygghet (EGT nr L 6,
10.1.1979, s. 24)

Bestanmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

Osterrike skall genomf6ra de Atgdirder som Ar n6dvhndiga f6r att f61ja bestimmelsema i detta
direktiv senast den 1 januari 1994.

20. 386 L 0378: Rldets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genoamf6randet av principen
om likabehandling av kvinnor och mdn i frhga om f6retags- eller yrkesbaserade system f6r
social trygghet (EGT nr L 225, 12.8.1986, s. 40)
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21. 386 L 0613: Rdets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillimpningen av
principen om likabehandling av kvinnor och man med egen r6relse, bland annat jordbruk, samt
om skydd for kvinnor med egen r6relse under havandeskap och moderskap (EGT nr L 359,
19.12.1986, s. 56)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillarnpas med f~jande an-
passning:

Osterrike skall s~tta i kraft de Atgdrder som A" n6dvlndiga f6r at f6lja bestammelsema i detta
direktiv senast den 1 januari 1994.

Arbetsritt

22. 375 L 0129: Rldets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975 om tillnirmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsagningar (EGT nr L 48, 22.2.1975, s. 29).

23. 377 L 0187: Rldets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnrinnning av med-
lemsstaternas lagstiftning om skydd f6r arbetstagares rittigheter vid 6verltelse av f6retag,
verksamheter eller delar av verksamheter (EGT nr L 61, 5.3.1977, s. 26).

Bestlmnelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

I artikel 1.2 skall "f6rdragets territoriella rgckvidd" lyda "EES-avtalets territoriella rickvidd".

24. 380 L 0987: Ridets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tilinarnning av med-
lemsstaternas lagstiftning om skydd fOr arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT nr L
283, 28.10.1980, s. 23), i dess lydelse enligt

- 387 I 0164: RAdets direktiv 87/164/EEG av den 2 mars 1987 (EGT nr L 66, 11.3.1987,
s. 11).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I bilagan, avsnitt I skall f6ljande liggas till:

"F. (OSTERRIKE

1. Medlemmarna i styrelsen f6r en organisation som ar ansvarig f6r den lagstad-
gade representationen av denna organisation.

2. Personer som ar verksamma i ent bolag och som ar berittigade art ut6va ent
dominerande inflytande pA bolaget, Sven om ifrlgavarande person ut6var detta
inflytande i kraft av sin tjdnstestallning.

G. LIECHTENSTEIN

Deilgare eller aktielgare, som Ar berittigade a"l ut6va ent dominerande inflytande i
elt handelsbolag eller elt bolag.
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H. ISLAND

1. Styrelsemedlemmama i ett bolag i konkurs efter det aft bolagets finansiella
situation avsev.rt forsamrats.

2. De personer som innehade 5% eller mer av kapi-talet i et aktiebolag i
konkurs.

3. Verkstillande direkt6ren i ett bolag i konkurs eller de 6vriga personer som ps
grund av sitt arbete i bolaget bade en shdan bverblick bver bolagets finanser att de
inte kunde ha varit okunniga om at bolagets konkurs var 6verhAngande vid
tidpunkten d5 deras loner intjanades.

4. Make/maka till en person i en situation enligt punkt 1 till 3 saint hans/hennes
direkta anforvanter och direkta anfbrvanters make/maka.

I. SVERIGE

En anstilld, eller en anstillds efterlevande, som ensam eller tilsammans med sina
n1ra anf6rvanter var igare till en visentlig del av arbetsgivarens fbretag eller
verksanhet och hade ett betydande inflytande ph dess aktiviteter. Detta skall iven
gilla om arbets-givaren ir en juridisk person utan fbretag eller verksamhet."

b) I bilagan, avsnit II skall f6ljande laggas till:

"E. LIECHTENSTEIN

F6rs~krade personer som erhiller f6rmhner frin Alderspensionsforsakringen.

F. SCHWEIZ

Fdrsikrade personer som erhhller f6rminer frin Alderspensionsf6rsAkringen."
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BILAGA XIX

KONSUMENTSKYDD

F6rteckning enligt artikel 72

INLEDNING

Nir de rittsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller h~nvisar till f6rfaranden som dr
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rittsakter,
- hinvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstaterna saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hAnvisningar till informations- och anmAlnings-forfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tillampas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETTA OMRADE

Trots vad som sAgs i protokoll 1 skall termen "medlemsstat(er)" i de rattsakter som f6rtecknas i
denna bilaga, f6rutom den inneb6rd den har i de relevanta EG-akterna, aven avse Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 379 L 0581: Ridets direktiv 79/581/EEG av den 19 juni 1979 om konsumentskydd i samband
med prismarkning av livsmedel (EGT ni L 158, 26.6.1979, s. 19) i dess lydelse enligt

- 388 L 0315: Ridets direktiv 88/315/EEG av den 7 juni 1988 (EGT nr L 142, 9.6.1988,
s. 23).

2. 384 L 0450: Ridets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnarmning av
medlemsstaternas lagar och andra f6rfattningar om vilseledande reklam (EGT nr L 250,
19.9.1984, s. 17).

3. 385 L 0577: Ridets direktiv 85/577/EEG av den 20 de-cember 1985 f6r att skydda konsumen-
ten i de fall di avtal ingis utanf6r fasta affdrslokaler (EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 31).

4. 387 L 0102: Ridets direktiv 87/102/EEG av den 22 de-cember 1986 om tillnirmning av
medlemsstatemas lagar och andra fdrfattningar om konsumentskrediter (EGT nr L 42,
12.2.1987, s. 48) i dess lydelse enligt

390 L 0088: RAdets direktiv 90/88/EEG av den 22 februari 1990 (EGT nr L 61
10.3.1990, s. 14).

BestArmelserna i direklivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

I artikel la.3 a och 5 a skall dateringen 1 mars 1990 ersaittas med dateringen 1 mars 1992.
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5. 387 L 0357: Ridets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnirmingen av med-
lemsstatemas lag-stiftning om produicter som, ph grund av sina yttre egenskaper, kan f6rvgxjas
med andra produkter och haigenom utg6ra en risk f6r konsumenternas hilsa och sakerhet
(EGT ni L 192, 11.7.1987, s. 49).

Bestammelsema i direktivet shall, inom ramen f6r detta avtal, tillWmpas med f6ljande an-
passning:

I artikel 4.2 skall hlnvisningen till beslut 84/133/EEG lisas som en hanvisning till beslut
89/45/EEG.

6. 388 L 0314: Ridets direktiv 88/314/EEG av den 7 juni 1988 om konsumentskydd i samband
med prismkrkning av andra varor iin livsmedel (EGT nr L 142, 9.6.1988, s. 19).

7. 390 L 0314: Rhdets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket
och andra paketarrangemang (EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 59).

LATI'SAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande partema beaktar f6ljande rlttsakter:

8. 388 X 0590: Kommissionens rekommendation 88/590/EEG av den 17 november 1988 om
betalningssystem, sarskilt f6rhhllandet mellan kontohavare och kortutgivare (EGT nr L 317,
24.11.1988, s. 55).

9. 388 Y 0611(01): Rhdets resolution 88/C 153/01 av den 7 juni 1988 om konsumentskydd i
samband med prismirkning av livsmedel och andra varor (EGT nr C 153, 11.6.1988, s. 1).
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BILAGA XX

MII.J6

F6rteckning enligt artikel 74

INLEDNING

Nfr de rittsakter sor anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hSnvisar till f6rfaranden som ir
utmarkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rittsakter,
- hlnvisningar till territorier eller spyAk inom EG,
- hAinvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag eller enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmlningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassningar gilla om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNINGAR FOR DETrA OMRADE

Trots vad som sags i protokoll 1 skall termen "medlemsstat(er)" i de rittsakter som f6rtecknas i denna
bilaga, f6rutom den inneb6rd den har i de relevanta EG-akterna, Sven avse Finland, Island, Uech-
tenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Osterrike.

RATrSAKT7ER SOM DET HANVISAS TILL

I. ALLMANT

1. 385 L 0337: Ridets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bed6mning av inverkan p1
milj6n av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40)

2. 390 L 0313: Rldets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rlrt aft ta del av milj6in-
formation (EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56)

U1. VATrEN

3. 375 L 0440: Rldets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 am den kvalitet sor krAvs ps
det ytvatten som ax avsett f6r framstillning av dricksvatten i medlemsstaterna (EGT nr L 194,
25.7.1975, s. 26), i dess lydelse enligt:

379 L 0869: Rldets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 (EGT nr L 271,
29.10.1979, s. 44)
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4. 376 L 0464: R11dets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om f6rorening genom utslapp av
vissa farliga Arnnen i gemenskapens vattenmi]j6 (EGT L 129, 18.5.1976, s. 23)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ijande an-
passning:

Island skall sAtta i kraft de AtgArder som Sr n6dvandiga f6r att f6lja bestamnmelsema i delta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995.

5. 379 L 0869: RAdets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om matmetoder saint
provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten for dricksvattenframstillning i med-
lemsstatema (EGT L 271, 29.10.1979, s. 44), i dess lydelse enrigt

- 381 L 0855: RAdets direktiv 81/855/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319,
7.11.1981, s. 16).

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219).

6. 380 L 0068: R~dets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd f6r grundvatten
mot f6rorening genom vissa farliga annen (EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avta], tillampas med f6ljande an-
passning:

BestAmmelsema i artikel 14 skall inte tillimpas.

7. 380 L 0778: Rldets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten p1 vatten avsett ant
anvindas som dircksvatten (EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11), i dess lydelse enligt:

- 381 L 0858: Rldets direktiv 81/858/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319,
7.11.1981, s. 19).

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219).

Bestimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

Besthinmelsema i artikel 20 skall inte tillampas.

8. 382 L 0176: Ridets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gransviirden och kvalitets-
m~l f6r kvicksilverutslApp frAn klor-alkaliindustrin (EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29)

BestAnmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

Island skall satta i kraft de tgirder som ar n6dviindiga fdr art f6lja bestimmelsema i delta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995.
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9. 383 L 0513: Rldets direktiv 83/513/EEG av den 26 september 1983 om grdnsvirden och
kvalitetsmil f6r kadmiumutslapp (EGT nr L 291, 24.10.1983, s.1)

Bestmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

Island skall satta i kraft de Atgdrder som dr n6dvandiga f6r at f6lja bestammelsema i detta
direktiv frin och med den 1 januari 1995.

10. 384 L 0156: Rldets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om grdnsvarden och kvalitetsmll
f6r kvicksilverutsipp frn andra kallor an kloralkaliindustrin (EGT nr L 74, 17.3.1984, s. 49)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

Island skall satta i kraft de Atgirder som ar n6dvindiga f6r at f61ja bestimnelsema i detta
direktiv frin och med den 1 januari 1995.

11. 384 L 0491: Rldets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om grdinsvirden och
kvalitetsmil f6r utslipp av hexaklorcyklohexan (EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

Island skall sAtta i kraft de Stgarder som Ar n6dviindiga f6r att f6ija bestiimmelsema i detta
direktiv frAn och med den I januari 1995.

12. 386 L 0280: Ridets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gransvArden och kvalitetsmil
f6r utsldpp av vissa farliga aimnen som inglr i f6rteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG
(EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16), i dess lydelse enligt

- 388 L 0347: Rldets direktiv 88/347/EEG av den 16 juni 1988 om iindring i bilaga 2 till
direktiv 86/280/EEG (EGT nr L 158, 25.6.1988, s. 35).

- 390 L 0415 Ridets direktiv 90/415/EEG av den 27 juli 1990 om andring i bilaga 2 till
direktivet 86i280/EEG (EGT nr L 219, 14.8.1990, s. 49).

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen fdr detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

Island skall satta i kraft de Atgdrder som ar n6dvandiga f6r att f6ija bestArmmelsema i detta
direktiv frin och med den 1 januari 1995.

13. 391 L 0271: Rldets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten frAn
tatbebyggelse (EGT nr L 135, 30.5.1991, s. 40)

BestAimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta aval, tillimpas med f61jande an-
passning:

Island skall satta i kraft de Atglrder som ar n6dvandiga f6r alt f61ja bestammelseina i detta
direktiv fr~n och med den 1 januari 1995.
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HII. LUFT

14. 380 L 0779: RAdets direktiv 80/779/EEG av den 15 juli 1980 om grAnsvArden och vagledande
virden f6r luftkvalitet med avseende pA svaveldioxid och svAvande partiklar (EGT nr L 229,
30.8.1980, s.30), i dess lydelse enligt

- 381 L 0857: Rfidets direktiv 81/857/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L 319,
7.11.1981, s. 18).

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219).

- 389 L 0427: Rhdets direktiv 89/427/EEG av den 21 juni 1989 (EGT nr L 201,
14.7.1989, s. 53)

Best1lmmelsema i direkltivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till mpas med f61jande an-
passning:

Island skall sAtta i kraft de Atg1rder som Ar n6dvindiga f6r alt f61ja bestaimmelsema i delta
direktiv fOn och med den 1 januari 1995.

15. 382 L 0884: Rldets direkliv 82/884/EEG av den 3 december 1982 om grinsvarde f6r bly i
luften (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15)

Bestlmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillmpas med f6ljande an-
passning:

Island skall s~tta i kraft de Atgirder som Ar n6dviindiga fbr alt f6lja bestAmmelserna i delta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995.

16. 384 L 0360: RAdets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 1984 om bekWanpning av luftf6ro-
rening frAn industrianliggningar (EGT nr L 188, 16.7.1984, s. 20)

BestAmmelsema i direktivet skali, inom ramen f6r delta avtal, tiUimpas med f6ljande an-
passning:

Island skall satta i kraft de Atgarder som ar n6dvAndiga f6r att f61ja best~nmelsema i delta
direktiv frin och med den 1 januari 1995.

17. 385 L 0203: RAdets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer f6r
kvlvedioxid (EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1), i dess lydelse enligt

- 385 L 0580: RAdets direktiv 85/580/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 36)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

Island skall sAtta i kraft de AtgArder som & n6dvlndiga f6r alt f61ja bestAmmelsema i delta
direktiv frAn och med den I januari 1995.
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18. 387 L 0217: Ridets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska
asbestf6rorening i milj6n (EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 40)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tilldmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 9 skall "f6rdraget" ersattas med "EES-avtalet".

b) Island skall sitta i kraft de Atgirder som ar n6dvindiga fOr att f6ija bestaimelsema i
detta direktiv frAn och med den 1 januari 1995.

19. 388 L 0609: Ridets direktiv 88/609/EEG av den 24 november 1988 om begrAnsning av utslapp
till luften av vissa f6roreningar frin stora f6rbrdnningsanliggningar (EGT nr L 336, 7.12.1988,
s. 1)

Bestdmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillUmpas med f6ljande an-
passning:

a) Artikel 3.5 skall ers5ttas med f61jande:

"5 a) Om efterfrAgan av energi f6randras ph ett avsevArt och ovantat s~tt eller om
tilIghngen till vissa brdnslen eller vissa energiproduktionsenheter medfbr alvarliga
tekniska svirigheter f~r en avtalsslutande part ndr utslippstaken skall inf6ras, fAr
den avtalsslutande parten begara att utslAppstaken eller tidpunktema i bilaga 1 och
2 dndras. F6rfarandet enligt b) skall tililimpas.

b) Den avtalsslutande parten skall genom Gemensamma EES-kommittdn genast
underritta 6vriga avtalsslutande parter och ange skalen f~r beslutet. Om en av-
talsslutande part begiir det skall samrhd om de vidtagna tgdrdernas lAmplighet dga
rum inom Gemensamma EES-kommittdn. Avtalets del VII skall dirvid tillampas."

b) F6jande tillagg skall g6ras i tabelen med utslippstak och reduceringsmhl i bilaga 1.

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

Osterrike 90 54 36 27 -40 -60 -70 -40 -60 -70

c) F61jande tilligg skall g6ras i tabellen med utsl5ppstak och reduceringsmhl i bilaga 2.

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

Osterrike: 19 15 11 -20 -40 -20 -40
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d) Nar avtalet trader i kraft finns inte nfigra stora f6rbrgnningsan]5ggningar som avses i
artikel 1 p1 Island, i Uechtenstein och Norge. Dessa stater kommer art f6ija direktivet om och
nar de skaffar sldana anlaggningar.

20. 389 L 0369: RAdets direktiv 89/369/EEG av den 8 juni 1989 om f6rhindrande av luftfororening
frAn nya kommunala avfallsf6rbriinningsanlaggningar (EGT nr L 163, 14.6.1989, s. 32)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldimpas med f6ljande an-
passning:

Island skall sltta i kraft de tg~rder som Ar nbdvandiga f6r art foija bestammelserna i detta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995.

21. 389 L 0429: Rldets direktiv 89/429/EEG av den 21 juni 1989 om minskning av luftf6rorening
frin befintliga kommunala avfallsf6rbranningsanliggningar (EGT nr L 203, 15.7.1989, s. 50)

IV. KEMIKALIER, INDUSTRIRISKER OCH BIOTEKNIK

22. 376 L 0403: Rldets direktiv 76/403/BEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklo-
rerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 41)

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avial, tillanpas med f6jande an-
passning:

EFTA-staterna skall sltta i kraft de AtgArder som krlvs f6r art f61ja bestAmmelsema i detta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995, om inte en 6versyn g6rs f6re denna dag.

23. 382 L 0501: Rldets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker f6r storolyckor i vissa
industriella verksanheter (EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219)

- 387 L 0216: Ridets direktiv 87/216/EEG av den 28 mars 1987 (EGT nr L 085,
28.3.1987, s. 36)

- 388 L 0610: Rldets direktiv 88/610/EEG av den 24 november 1988 (EGT nr L 336,
7.12.1988 s. 14).

24. 390 L 0219: Ridets direkliv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten anvandning av
genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT nr L 117, 8.5.1990, s.1)

Bestimmelserna i dircktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f6ljande an-
passning:

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Osterrike skall satta i kraft de Atgarder som
ar n6dvAndiga f6r art f61ja bestammelserna i detta direktiv frAn och med den 1 januari 1995.
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25. 390 L 0220: Ridets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsdttning av
genetiskt modifierade organismer i milj6n (EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15)

Best~immelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f61jande an-
passning:

a) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Osterrike skall sAtta i kraft de Atgarder
som ir n6dvindiga f6r att f6ja bestammelsema i detta direktiv frin och med 1 januari
1995.

b) Artikel 16 skall ersattas med f6ljande:

1. Om en avtalsslutande part har grundad anledning at? anta a" en produkt som blivit
anmid och som omfattas av ett skriftligt medgivande enligt detta direktiv utg6r en
risk f6r minniskors halsa eller f6r milj6n, fir den avtalsslutande parten begransa
eller f6rbjuda anvdndning eller f6rsiljning av produkten inom sitt territorium. Den
avtalsslutande parten skall genast underrAtta de 6vriga avtalsslutande partema genom
Gemensamma EES-kommnittdn om s~dan Atgard och ange skalen for beslutet.

2. Om en avtalsslutande part begar det skall samrid om de vidtagna Altgrdernas
limplighet aga rum inom Gemensamma EES-komminin. Avtalets del 7 skall ddrvid
tillampas.

c) De avtalsslutande parterna dr ense om att direktivet endast omfattar f6rhAllanden som r6r
potentiella risker f6r minniskor, vater, djur och milj6n.

EFTA-statema f6rbehlller sig drf6r ratten at tillampa sAdan nationell lagstiftning inom
detta omrlde som avser annat an skyddet f6r hiJsan och milj6n, i den utstrickning det ar
f6renligt med detta avtal.

V. AVFALL

26. 375 L 0439: RAdets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhiAndertagande av
spilloijor (EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23), i dess lydelse enligt

- 387 L 0101: RAdets direktiv 87/101/EEG av den 22 december 1986 (EGT nr L 42,
12.2.1987, s. 43).

27. 375 L 0442: Rldets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (EGT nr L 194,
25.7.1975, s. 39), i dess lydelse enligt

391 L 0156: Rldets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 (EGT nr L 78, 26.3.1991,
s. 32).

Bestiimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ijande an-
passning:

Norge skall satta i kraft de tgArder som ar nodvAndiga for att f6lja bestAmmelsema i detta
direktiv frAn och med den 1 januari 1995, om inte en 6versyn g6rs f6re denna dag.
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28. 378 L 0176: Rldets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall frin titandioxidin-
dustrin (EGT nr L 54, 25.2.1978, s.19), i dess lydelse enligt

- 382 L 0883: RAdets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och
6vervakning av milj6er som plverkas av avfall frAn titandioxidindustrin (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 1)

- 383 L 0029: Ridets direktiv 83/29/EEG av den 24 januari 1983 (EGT nr L 32, 3.2.1983,
s. 28)

29. 378 L 0319: Rldets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt
avfall (EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 111)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219).

Bestimnelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tiliAmpas med f61jande an-
passning:

EFTA-statema skall sitta i kraft de Atgfirder som &r n6dvindiga f6r art f6lja bestammelsema
i detta direktiv frAn och med 1 januari 1995, sAvida inte en 6versyn g6rs f6re denna dag.

30. 382 L 0883: Rldets direktiv 82/883//EEG av den 3 december 1982 om kontroll och 6ver-
vakning av milj6er sor pAverkas av avfall frin titandioxidindustrin (EGT or L 378, 31.12.1982,
s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 219).

31. 384 L 0631: Ridets direktiv 84/631/EEG av den 6 december 1984 om bvervakning och
kontroll inom Europeiska gemenskapen av grains6verskridande transporter av farligt avfall (EGT
nr L 326, 13.12.1984, s. 31), i dess lydelse enligt

- 385 L 0469: Kommissionens direktiv 85/469/EEG av den 22 juli 1985 (EGT nr L 272,
12.10.1985, s. 1)

- 386 L O1Z: R dets direktiv 86/121/EEG av den 8 april 1986 (EGT nr L 100, 16.4.1986,
s. 20)

- 386 L 0279: Ridets direktiv 86/279/EEG av den 12 juni 1986 (EGT nr L 181, 4.7.1986,
s. 13)

Bestaimnelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f6ljande an-
passning:

a) F61jande tiUigg skall g6ras till ruta 26 i bilaga 1:

iSLENSKA: duft, duftkennt, fast, limkennt, seigflj6tandi, Punnflj6tandi, v6kvi, loft-
kennt

NORSK: pulverformet, stovformet, fast, pastaformet, viskost (tyktflytende), slam-
formet, flytende, gassformet

SUOMEKSI: jauhemainen, p6lymdinen, kiinted, tahnamainen, siirappimainen, lietemAi-
nen, nestemAinen, kaasumainen

SVENSKA: pulverformigt, stoft, fast, past6st, visk6st, slamformigt, flytande, gas-
formigt
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b) F61jande tilligg skall g6ras till den sista meningen under 6 i bilaga 3: SF f6r Finland, IS
f6r Island, LI f6r Liechtenstein, NO f6r Norge, CH for Schweiz, SE f6r Sverige och AU
f6r Osterrike.

c) EFTA-statema skall satta i kraft de Atgarder som r n6dvandiga f6r art f6ja bestammel-
serna i detta direktiv frAn och med 1 januari 1995, sAvida inte en 6versyn g6rs f6re denna
dag.

32. 386 L 0278: Rldets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet f6r milj6n, sarskilt
marken, na" avloppsslam anvands i jordbruket (EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6)

RATTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande partema beaktar f6ljande rAttsakter:

33. 375 X 0436: RAdets rekommendation 75/436/EEG av den 3 mars 1975 om myndighetemas
kostnadsf6rdelning i milj6sammanhang (EGT L 194,
25.7.75, s. 1).

34. 379 X 0003: Rdets rekommendation 79/3/EEG av den 19 december 1978 till medlemsstatema
om metoder f6r art bestgimma industrins kostnader fOr f6roreningskontroll (EGT nr L 5,
9.1.1979, s.28).

35. 380 Y 0830(01): RAdets resolution av den 15 juli 1980 om grans6verskridande luftf6rorening
genom svaveldioxid och svAvande partiklar (EGT nx C 222, 30.8.1980, s. 1).

36. 389 Y 1026(01): Ridets resolution (89/C273/01) av den 16 oktober 1989 om riktlinjer f6r at
motverka risker som beror pA teknologi och naturkatastrofer (EGT nr C 273, 26.10.1989, s. 1).

37. 390 1 0518(01): Rldets resolution av den av den 7 maj 1990 om avfallspolitik (EGT nr C 122,
18.5.1990, s. 2).

38. SEC (89) 934 final: Betgnkande frAn kommissionen till rAdet och parlamentet av den 18
september 1989. En gemenskapsstrategi f6r avfallshantering.
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BILAGA XXI

STATISTIK

F6rteckning enligt artikel 76

INLEDNING

Ndir de r~ttsakter som anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hdnvisar till f6rfaranden som dr
utmirkande for gemenskapens rattsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rittsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hanvisningar till informations- och anmalningsf6rfaranden,

skall protokoll I om 6vergripande anpassning tilldmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DElTA OMR)DE

1. Trots vad som sags i protokoll 1 skall termen "medlemsstat(er)" i de rAttsakter som f6rtecknas
i denna bilaga, f6rutom den inneb6rd den har i de relevanta EG-aktema, Aven avse Finland,
Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike.

2. Hanvisningar till industrigrensindelningen f6r Europeiska gemenskapema "NICE" och
niringsgrensindelningen i Europeiska gemenskaperna "NACE" skall dar inte annat f6reskrivs
forstis som hAnvisningar till Europeiska gemenskapemas naringsgrensindelning "NACE Rev.
1" sA som denna definierats i r~dets f6rordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om
statistisk naringsgrensindelning i Europeiska gemenskapema och anpassats f6r f6religgande
avtal. De kodnummer som namns skall tolkas som motsvarande konverterade kodnummer i
NACE Rev. 1.

3. Bestamnelser om vein som skall bira kostnadema f6r statistiska unders6kningar och liknande
skall inte tillarmpas inom ramen f6r detta avtal.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

INDUSTRISTATISTIK

1. 364 L 0475: Rdets direktiv 64/475/EEG av den 30 juli 1964 om samordnade Irliga under-
s6kningar av industriinvesteringar (EGT nr 131, 13.8.1964 s. 2193/64) i dess lydelse enligt

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 121, 159)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 112)

- 185 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 231).

Vol. 1818, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 315

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillarmpas med f6ljande an-
passning:

a) Bilagan skall inte vara tillAmplig.

b) Vad betrAffar Liechtenstein skall de uppgifter som direktivet foreskrivcr innefattas i
uppgiftema f6r Schweiz.

c) EFTA-staterna skall senast Ar 1995 genomfbra den f6rsta unders6kningen av det slag
som direktivet foreskriver.

d) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Sverige skall tillhandahlla de
uppgifter som direktivet f6reskriver ned till Atminstone tresiffersnivAn och om m6jligt
fyrsiffersnivin i NACE Rev. 1.

e) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall r6rande de fbretag som
enligt rAdets f6rordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk narings-
grensindelning i Europeiska gemenskapema hanf6rs till kodnummer 27.10 med veder-
b6rlig hansyn till insynsskyddet f6r statistik, sor detta definieras i ridets f6rordning
(EEG, Euratom) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlimnande av insynsskyddade sta-
tistiska uppgifter till Europeiska gemenskapemas statistikkontor, med den anpassning
dirav sor gjorts f6r detta avtal, genom sina beh6riga statistikmyndigheter limna upp-
gifter som svarar mot dem som efterfrigas i frAgeformularen 2.60 och 2.61 i bilagan till
kommissionens beslut 3302/81/EKSG av den 18 november 1981 om upplysningar som
skall lImnas av stAlf6retagen om deras investeringar (EGT nr L 333 20.11.1981, s. 35).

2. 372 L 0211: RAdets direktiv 72/211/EEG av den 30 maj 1972 om samordnad framstAllning av
konjunkturstatistik inom industri och hantverk (EGT nr L 128, 3.6.1972, s. 28), i dess lydelse
enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Greldand (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 1: Anslutningsakten fdr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 231).

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 3 f6rsta punkten, moment 5, skall texten "inldusive antaet arbetare" utg.

b) Island och Liechtenstein undantas frin skyldigheten att insamla de uppgifter som
fbreskrivs i detta direktiv.

c) Schweiz skall insamla de uppgifter sor detta direktiv krsver senast fr.o.m. Ar 1997.
Kvartalsuppgifterna skall dock tillhandahAllas fr.o.m. Ar 1995.

d) Finland skall insamla de uppgifter som detta direktiv f6reskriver senast fr.o.m. Air 1997.
MAnatliga uppgifter om industriellt produktionsindex skall dock tillhandahAllas senast
fr.o.m. Ar 1995.

e) Norge, Sverige och Osterrike skall insamla de uppgifter som f6reskrivs i detta direktiv
senast fr.o.m. Ar 1995.
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3. 372 L 0221: Rldets direktiv 72/221/EEG av den 6 juni 1972 om samordnade Arliga statistiska
unders6kningar av industri och hantverk (EGT nr L 133, 10.6.1972. s. 57), iindrad genom

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 231).

Bestummelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 3 skall hanvisningen till "NACE" tolkas som hainvisning till "NACE, 1970 Ars
utgAva".

b) De uppgifter som direktivet f6reskriver skall f6r Liechtenstein ingA i uppgifterna f6r
Schweiz.

c) EFTA-statema skall insamla de uppgifter som krivs av detta direktiv senast fr.o.m. Ar
1995.

d) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall samla in och
tillhandahla de uppgifter som artiklarna 2 och 5 i direktivet f6reskriver ned till At-
minstone tresiffersnivAn i NACE Rev. 1.

e) Schweiz och Liechtenstein undantas frAn skyldigheten att tillhandahAlla uppgifter f6r
branschenhet och lokal enhet f6r alla variabler utom omsattning och sysselsittning.

f) EFTA-statema undantas frin skyldigheten att tillhandahAlla uppgifter om de variabler
som svarar mot kodnumren 1.21, 1.21.1, 1.22 och 1.22.1 i bilagan.

4. 378 L 0166: Rhdets direktiv 78/166/EEG av den 13 februari 1978 om samordnad konjuktursta-
tistik f6r bygg- och anlgggningsverksamhet (EGT nr L 52, 23.1.1978, s. 17), i dess lydelse
enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten fbr Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 113)

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 231).

Best5mmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilliimpas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 2, andra punkten, skall hinvisningen till del I i NACE tolkas som hanvisning till
del I i NACE, 1970 Ala utghva. I tredje punkten skall hinvisningen till "NACE" tolkas
som hiinvisning till "NACE rev.1"

b) De uppgifter som avses i artikel 3 a skall lAmnas Atminstone kvartalsvis.

c) I artikel 4.1 utgr texten "m~nad respektive".

d) Island och liechtenstein undantas frAn skyldigheten att limna de uppgifter som f6reskrivs
i direktivet.

e) Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall insamla de uppgifter som direktivet
f6reskriver senast fr.o.m. Ar 1995.

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 317

TRANSPORTSTATISTIK

5. 378 L 0546: RAdets direktiv 78/546/EEG av den 12 juni 1978 om statistisk rapportering om
varutransporter pA landsvAg inom ramen f6r regionalstatistiken (EGT nr L 168, 26.6.1978, s.
29), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 29)

- 185 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 389 L 0462: RAdets direktiv 89/462/EEG av den 18 juli 1989 (EGT nr L 226, 3.8.89, s.
8).

Bestiimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

a) De uppgifter som kravs enligt detta direktiv skall f6r Liechtenstein ingi i uppgifterna f6r
Schweiz.

b) I bilaga 2 g6rs f61jande tillgg efter uppgiftema om Storbritannien:

"Finland
Suomi/Finland

Island
Island

Norge
Norge/Noreg

Schweiz och Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera och Liechtenstein

Sverige
Sverige

Osterrike
Burgenland
KArnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien"
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c) Bilaga 3 ersAtts av f61jande

"FORTECKNING OVER LANDER

Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Luxemburg
Nederinderna
Portugal
Spanien
Storbritannien
Tyskland

Finland
Island
Norge
Schweiz och Liechtenstein
Sverige
Osterrike
Bulgarien
Jugoslavien
Polen
Rumfinien
Sovjetunionen
Tjeckoslovakien
Turkiet
Ungem

Ovriga europeiska lander
Nordafrikanska lander
Frilmre Asiens linder
Ovriga lnder"

d) I tabellema B, C2 och C4 i bilaga 4 skall "medlemsstatema" ges betydelsen "EES-
statema".

e) I tabellema C1, C2, C3, C5 och C6 i bilaga 4 ersatts "EUR" av "EES".

f) I tabell C2 i bilaga 4 skall sista landsnumret under "Mottaget frin" och "Avsdnt till" vara
18.

g) Finland, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall sanmanstalla de
uppgifter som direktivet f6reskriver senast fr.o.m. Ar 1995. Island skall sammanstalla
uppgiftema senast fr.o.m. Ar 1998.
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h) Till 1997 skall Schweiz ha rAtt att sAnda de k-vartalsuppgifter om inrikestransporter (inkl.
transporter till och frin Liechtenstein) som f6reskrivs i direktivet som en del av Arsup-
pgifterna.

i) Island skall sammanstalla de uppgifter om inrikes transporter som direktivet f6reskriver
Atminstone vart tredje Ar.

6. 380 L 1119: Rldets direktiv 80/1119/EEG av den 17 november 1980 om statistisk rapportering
om varutransporter pA inre vattenvAgar (EGT nr L 339, 15.12.1980, s. 30), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 163).

Best.imelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

a) I bilaga 2 skall f6ljande tilligg g6ras efter uppgiftema om Storbritannien:

"Finland
Suomi/Finland

Island
Island

Norge
Norge/Noreg

Schweiz och Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera och Liechtenstein.

Sverige
Sverige

Osterrike
Burgenland
Kirnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien".
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b) Bilaga 3 Andras ph f6ljande s tt:

Melan rubriken "FORTECKNING OVER ... och del I i tabellen inf6rs

"A. EES-stater"

Del I-VII ersatts av

"II. EFTA-stater

13. Osterrike
14. Finland
15. Island
16. Norge
17. Sverige
18. Schweiz och Liechtenstein

B. LAnder som inte tillh6r EES

I1. Europeiska lander som inte tillh6r EES

19. Sovjetunionen
20. Polen
21. Tjeckoslovakien
22. Ungem
23. Rumanien
24. Bulgarien
25. Jugoslavien
26. Turkiet
27. Ovriga europeiska lander som inte till-

h6r EES

IV. 28. USA

V. 29. Ovriga lander"

c) I bilaga 4, tabellema 1 A och 1 B, skall "andelen EEG" lyda "andelen EES".

d) I bilaga 4, tabellema 7 A, 7 B, 8 A och 8 B, skall kolumnema rubricerade "Statsha-
ndelslinder" och "Ovriga linder" byta plats, rubriken "Ovriga lander" ersattas av
"EFTA-linder" och rubriken "Statshandelslander" ersattas av "Ovriga lUnder".

e) I bilaga 4, tabellema 10 A och 10 B, skall landerfbrteckningen under rubriken "Fartygets
nationalitet" ersattas av f6rteckningen 6ver lander och grupper av lander i den Andrade
bilaga 3. Termen "EEG-andel" skall lasas som "EES-andel".

f) EFTA-staterna skall genomf6ra de statistiska unders6kningar som direktivet f6reskriver
senast fr.o.m. Ar 1995.
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7. 380 L 1177: Rldets direktiv 80/1177/EEG av den 4 december 1980 om statistisk rapportering
om varutransporter pi jirnvag inom ramen f6r regionalstatistiken (EGT nr L 350, 23.12.1980.
s. 23), i dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 164).

Bestamnelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilhlmpas med f6ljande an-
passning:

a) F61jande tillgg g6rs i artikel 1.2 a:

"VR: Valtionrautatiet/Statsjdrnvlgama
NSB: Norges Statsbaner
SBB/CFF: Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer federaux/Ferovie Federale

Svizzeri/FFS
BLS: Bem-Lbtschberg-Simplon
SJ: Statens Jamvagar
OBB: Osterreichische Bundesbahnen".

b) I bilaga 2 g6rs f6ljande tillaigg efter uppgifterna om Storbritannien:

"Finland
Suomi/Finland

Norge
Norge/Noreg

Schweiz
Schweiz/Suisse/Svizzera

Sverige
Sverige

Osterrike
Osterreich"

c) Bilaga 3 indras pA f6ljande sftt:

Mellan rubriken "FORTECKNING OVER ... och del I i tabellen inf6rs

"A. EES-stater"

Del 11 ers~tts av

"l1. EFTA-stater

13. Osterrike
14. Finland
15. Norge
16. Sverige
17. Schweiz
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B. Ander som inte tillh6r EES

18. Sovjetunionen
19. Polen
20. Tjeckoslovakien
21. Ungern
22. Ruminien
23. Bulgarien
24. Jugoslavien
25. Turkiet
26. LAndema i FrAmre Orienten och Mellersta Ostem
27. Ovriga lander"

d) EFTA-staterna skall insamla de uppgifter som direktivet f6reskriver senast fr.o.m. Ar
1995.

STATISTIK 6VER UTRIKESHANDEL OCH HANDELN INOM GEMENSKAPEN

8. 375 R 1736: RAdets f6rordning (EEG) nr 1736/75 av den 24 juni 1975 om statistiken 6ver
gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (EGT nr L 183, 14.7.1975, s
3), i dess lydelse enfigt

- 377 R 2845: RAdets f6rordning (EEG) nr 2845/77 av den 19 december 1977 (EGT
nr L 329, 22.1.1977, s. 3)

- 384 R 3396: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3396/84 av den 3 december 1984
(EGT nr L 314, 4.12.1984, s. 10)

- 387 R 3367: Ridets f6rordning (EEG) nr 3367/87 av den 9 november 1987 om til-
lnipning av den kombinerade Idassifikationen pA statistiken 6ver handeln medlemssta-
tema emellan jInite iindring i f6rordning (EEG) nr 173675 om statistiken 6ver gemen-
skapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (EGT nr L 321, 11.11.1987,
s. 3)

- 387 R 3678: Komnissionens f6rordning (EEG) nr 3678/87 av den 9 december 1987 om
statistiska f6rfarande avseende gemenskapens utrikeshandel (EGT nr L 346, 10.12.1987,
s. 12)

- 388 R 0455: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 455/88 av den 18 februari 1988 om
den statistiska tr6skeln i statistiken 6ver gemenskapens utrikeshandel och handeln
medlemsstater emeUan (EGT nr L 46, 19.2.1988, s. 19)

- 388 R 1629: Ridets f6rordning (EEG) nr 1629/88 av den 27 maj 1988 (EGT or L 147,
14.6.1988, s. 1)

- 391 R 0091: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 91/91 av den 15 januari 1991 (EGT
nr L 11, 16.1.1991, s. 5)
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Bestkmmelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande
anpassning:

a) Artikel 2.2 a och b skall lyda

"a) varor som fMrs in i eller ut ur tullager med undantag f6r de tullager som f6rtecknats
i bilaga A.

b) varor som fMrs in i eller ut ur de frizoner som f6rtecknats i bilaga A."

b) Artikel 3 skall ersattas med f6ljande:

"1. EES statistiska territorium skall i princip omfatta de avtalsslutande parternas
tullterritorier. Parterna skall definiera sina statistiska territorier i enlighet harmed.

2. Gemenskapens statistiska territorium skall omfatta gemenskapens tulterritorium
s~som detta definierats i ridets f6rordning (EEG) nr 2151/84 av den 23 juli 1984
om definition av gemenskapens tullteritorium, senast aindrad genom fdrordningen
(EEG) nr 4151/88.

3. EFTA-statemas statistiska territorium skall omfatta tullterritoriet. I Norges statistis-
ka territorium skall dock Svalbard och Jan Mayen ingA. Schweiz och Liechtenstein
skall tillsammans utg6ra ett statistiskt territorium."

c) Den klassifikation som avses i artikel 5.1 och 5.3 skall g6ras Atminstone ned till de sex
f6rsta siffrorna.

d) I artikel 7.1 skall den inledande meningen ersAttas av f61jande:

"Utan at det piverkar tillWmpningen av artikel 5.1 och 5.2 i f6rordningen (EEG) nr
2658/87 skall i den statistiska rapporteringen f6r varje CN-rubrik ned till Atminstone
sexsiffersnivAn anges f61jande:"

e) F61jande stycke skall lAggas till i artikel 9:

"3. Fr EFTA-staterna skall "ursprungsland" tolkas som det land dar varorna har sitt
ursprung enligt respektive lands regler om ursprung."

f) Artikel 17.1: Hinvisningen till "rAdets f6rordning (EEG) nr 803/68 av den . senast
Indrad genom f6rordningen (EEG) nr 1028/75" skall ersattas av hanvisning till "rldets
f6rordning (EEG) 1224/80 av den 28 maj 1980 anglende varuvArdering f6r tullaindamil
(EGT nr L 134, 31.5.1980, s. 1)".

g) Artikel 34 fir f6ljande lydelse:

"De uppgifter som avses i artikel 22.1 skall sanimanstallas f6r varje sexsiffrig rubrik i
gAllande utglva av CN".
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h) Bilaga C skal Andras pA f61jande sAtt:

Mellan "Europa" och "Gemenskapen" inf6rs raden

"EES"

F61jande inf6rs mellan rubriken "022 Ceuta och ..." och rubriken "Ovriga europeiska
lAnder och territorier":

"EFTA-lander

024 Island
028 Norge med Svalbard och Jan Mayen
030 Sverige
032 Finland med Aland
036 Schweiz med Uechtenstein, tyska territoriet Biusingen och italienska

f6rsamlingen Campione d'Italia.

038 Osterrike utom territoriema Jungholz och Mittelberg"

Rubrikema 024, 025, 028, 030, 032, 036 och 038 efter "Ovriga europeiska linder ..." ersatts av
"041 Fr6arna".

i) EFTA-statema skall insamla de uppgifter som f6rordningen f6reskriver senast fr. o. m.
kr 1995. '

9. 377 R 0546: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 546/77 av den 16 mars 1977 om statistisk
gruppering inom gemenskapens utrikeshandel (EGT nr L 70, 17.3.1977, s. 13), i dess lydelse
enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 230)

- 387 R 3678: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3678/87 av den 9 december 1987 om
statistiska f6rfarande avseende gemenskapens utrikeshandel (EGT nr L 346, 10.12.1987,
s. 12).

BestAmrmelsema i forordningen skall inom ramen fOr detta avtal tillAmpas med f6ljande
anpassning:

a) F61jande titllgg skall g6ras i artikel 1:

"Finland: - Vientietumenettely/Exportf6r-mAnsf6rfarandet
Island: - Vinnsla innanlands fyrir erlendan a6ila
Norge: - Foredling innenlandsk (aktiv)
Schweiz: - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement actif A faqon/commercial
- Regime economico di perfezionamento activo a cottimo

Sverige: - Industrirestitution
Osterrike: - Aktiver Veredelungsverkehr"
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b) FoIjande tillAgg skall g6ras i artikel 2:

"Finland: - Tullinalennusmenettely/Tullned-saittningsf6rfarandet
Island: - Vinnsla erlendis fyrir innlendan adila
Norge: - Foredling utenlandsk (passiv)
Schweiz: - Passiver Eigen-/Lohnveredelungs- verkehr

- Traffic de perfectionnement passif i faqon commercial
- Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo

Sverige: - Aterinf6rsel efter annan bearbetning dn reparation
Osterrike: - Passiver Veredelungsverkehr"

10. 379 R 0518: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 518/79 av den 19 mars 1979 om registrering
av utf6rsel av hela industrianlfggningar i statistiken 6ver gemenskapens utrikeshandel och
handeln medlemsstatema emellan (EGT nr L 69, 20.3.1979, s. 10), i dess lydelse enligt

- 387 R 3521: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3521/87 av den 24 november 1987
(EGT nr L 335, 25.11.1987, s. 8).

11. 380 R 3345: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3345/80 av den 23 december 1980 om
registrering av avsindningslandet i statistiken 6ver gemenskapens utrikeshandel och handeln
medlemsstatema emellan (EGT nr L 351, 24.12.1980, s. 12).

12. 383 R 0200: RAdets f6rordning (EEG) nr 200/83 av den 24 januari 1983 om anpassning av
statistik 6ver gemenskapens utrikeshandel till direktiven om harmonisering av f6rfarandet vid
utf6rsel av varor saint nAr varor sl~pps f6r fri r6rlighet (EGT nr L 26, 28.1.1983, s. 1).

13. 387 R 3367: Ridets f6rordning (EEG) nr 3367/87 av den 9 november 1987 om tillanpning av
den kombinerade klassifikationen pA statistiken 6ver handeln medlemsstaterna emellan jAmte
andring i f6rordning (EEG) nr 1736/75 om statistik 6ver gemenskapens utrikeshandel och
handeln medlemsstater emellan (EGT nr L 321, 11.11.1987, s. 3)

Bestainmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ojande
anpassning:

a) Kombinerade klassifikationen CN skall tillAmpas Atminstone ned till sexsiffersnivin.

b) I artikel 1.2 skall den sista meningen inte vara tillAmplig.

14. 387 R 3522: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3522/87 av den 24 november 1987 om
registrering av transports~ttet i statistiken 6ver handeln medlemsstaterna emellan (EGT
nr L 335, 25.11.1987, s. 10).

15. 387 R 3678: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3678/87 av den 9 december 1987 om
statistiska f6rfaranden avseende gemenskapens utrikeshandel (EGT nr L 346, 10.12.1987, s. 12)

BestAmmelserna i f6rordningen skall; inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

Artikel 3 skall inte vara tillimplig.
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16. 388 R 0455: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 455/88 av den 18 februari 1988 om den
statistiska tr6skeln i statistiken 6ver gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater
emellan (EGT nr L 46, 19.2.1988, s. 19)

Bestammelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande
anpassning:

F61jande tilligg skall g6ras i artikel 2:

f6r Finland: FIM 4 000
f6r Island: ISK 60000
f6r Norge: NOK 6 300
f6r Schweiz: CHF 1 000
f6r Sverige: SEK 6 000
f6r Osterrike: ATS 11 500

INSYNSSKYDD FOR STATISTIK

17. 390 R 1588: Rldets f6rordning (EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlimnande av
insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapemas statistikkontor (EGT
nr L 151, 15.6.1990, s. 1)

Bestammelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f61jande
anpassning:

a) F61jande nya punkt lIggs till i artikel 2:

"11. personal p1 EFTA-staternas statistikridgivningskontor: personal tiluh6rande EF-
TA-sekretariatet med arbetsplats i EG:s statistikkontors lokaler."

b) I andra meningen i artikel 5.1 ersAtts "EG:s statistikkontor" av "EG:s statistikkontor och
EFTA-statemas statistikr~dgivningskontor".

c) F61jande nya stycke inf6rs i artikel 5.2:

"Insynsskyddade statistiska uppgifter som lmnnats till EG:s statistikkontor via EFTA-
statemas statistikr~dgivningskontor skall vara tillgdngliga ocksi f6r personalen hos
EFTA-staternas statistikridgivningskontor."

d) I artikel 6 skall "EG:s statistikkontor" inom ramen f6r detta avtal tolkas sA att det
innefattar EFTA-statemas statistikrxdgivningskontor.

BEFOLKNINGSSTATISTIK OCH SOCIALSTATISTIK

18. 376 R 0311: Rldets f6rordning (EEG) nr 311/76 av den 9 februari 1976 om utarbetande av
statistik betrliffande utldndska arbetstagare (EGT nr L 39, 14.2.1976, s. 1)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Sverige skall inte vara bundna av
f6reskriften om f6rdelning pA regioner vad betraffar de uppgifter som f6reskrivs i artikel
1.
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b) EFrA-statema skall insamla de uppgifter som f6rordningen f6reskriver senast fr. o. m.
Ar 1995.

NATIONALRAKENSKAPER - BNI

19. 389 L 0130: Rldets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering
av berakningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillanpas med f61jande
anpassning:

a) Liechtenstein undantas frn skyldigheten att limna de uppgifter som f6reskrivs i direk-
tivet.

b) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall llmna de uppgifter direk-
tivet f6reskriver senast fr. o. m. Ar 1995.

NARINGSGRENSINDELNINGAR

20. 390 R 3037: RAdets f6rordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk
niringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT nr L 293 24.10.1990, s. 1)

Bestknmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande
anpassning:

Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike, skall anvinda NACE Rev. I eller
en nationell niringsgrensindelning som hArletts ur denna i enlighet med artikel 3, senast fr. o
m. Ar 1995. Finland skall f6ija denna f6rordning senast fr.o.m. 1997.

JORDBRUKSSTATISTIK

21. 372 L 0280: Rldets direktiv 72/280/EEG av den 31 juli 1972 om de statistiska unders6kningar
som medlemsstatema skall genomf6ra av mj6lk och mj6lkprodukter (EGT nr L 179, 7.8.1972,
s. 2), i dess lydelse enligt

- 373 L 0358: RAdets direktiv 73/358/EEG av den 19 november 1973 (EGT nr L 326,
27.11.1973, s. 17)

- 378 L 0320: Ridets direktiv 78/320/EEG av den 30 mars 1978 (EGT nr L 84, 31.3.1978.
s. 49)

- 1 79 H: Anslntningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 67, 88)

- 386 L 0081: RAdets direktiv 86/81/EEG av den 25 februari 1986 (EGT nr L 77,
22.3.1986, s. 29).
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Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f6ijande an-
passning:

a) Artikel 1.2 ar inte tillamplig.

b) Den territoriella indelningen i artikel 4.3 a kompletteras med:

"Finland -
Island -
Norge -
Schweiz -

Sverige -

Osterrike Bundeslander"

c) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall insamla de uppgifter
direktivet f6reskriver senast ft. o. m. Ar 1995.

d) Uechtenstein undantas frAn skyldigheten att lImna de statistiska uppgifter direktivet
f6reskriver.

e) Finland, Island, Norge, Schweiz och Sverige undantas frAn skyldigheten att lAmna de
veckouppgifter som f6reskrivs i artikel 4.1 i direktivet.

f) Finland, Island, Norge, Schweiz och Sverige undantas frAn skyldigheten att limna
uppgifter om f6rbrukning av mjOlk pS gArden.

22. 372 D 0356: Kommissionens beslut 72/356/EEG av den 18 oktober 1972 om bestammelser om
genomfOrandet av statistiska undersokningar betrAffande mjOlk och mjOlkprodukter (EGT
nr L 246, 30.10.1972, s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 88)

- 386 D 0180: Kommissionens beslut 86/180/EEG av den 19 mars 1986 (EGT nr L 138,
24.5.1986, s. 49).

BestAmmelsema i direktivet skall, inom ramen for detta avtal, tillAmpas med fOljande an-
passning:

a) I bilaga 2, tabelU 4, fotnot 1, kompletteras den territoriella indelningen med f6ljande:

"Finland: Endast en region
Island: Endast en region
Norge: Endast en region
Schweiz: Endast en region
Sverige: Endast en region
Osterrike: Bundeslinder"
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b) I bilaga 2, tabell 5, del B, tillfogas fb1jande fotnot till 1 a "FOrbrukning pA grden"

"1. Uppgiften behavs inte for Finland, Island, Norge, Schweiz och Sverige."

De andra tvA fotnoterna numreras om i konsekvens hArmed.

23. 388 R 0571: Rhdets farordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppliggningen
av gemenskapsundersbkningar om foretagsstrukturen i jordbruket Aren 1988-1997 (EGT
nr L 56, 2.3.1988, s. 1), i dess lydelse enligt

- 389 R 0807: RAdets farordning (EEG) nr 807/89 av den 20 mars 1989 (EGT nr L 86,
31.3.1989, s. 1).

Bestxmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med foljande an-
passning:

a) I artikel 4 skall den text som barjar med "och i den mAn de ... " till slutet av artikeln inte
vara tillimplig.

b) I artikel 6 andra stycket skall "bruttonormavkastningen enligt definitionen i beslut
85/377/EEG" ers~ttas med

"bruttonormavkastningen enligt definitionen i beslut 85/377/EEG eller vardet av den
totala jordbruksproduktionen".

c) I artikel 8.2 skall hanvisningen till "beslut 83/461/EEG i dess lydelse enligt besluten
85/622/EEG och 85/643/EEG" ersattas av en hinvisning till "beslut 89/651/EEG". En ny
fotnot lAggs till lAngst ner pA sidan: "EGT nr L 391, 30.12.1989, s. 1".

d) Artiklarna 10, 12 och 13 saint bilaga 2 skall inte vara tillampliga.

e) I bilaga 1 skall fotnoter Iaggas till som anger art uppgift om foljande variabler Ar
frivilliga for de angivna landema:

B..02: Frivillig for Island
B..03: Frivillig fOr Finland, Island och Sverige
B..04: Frivillig fbr Finland, Schweiz och Osterrike
C..03: Frivillig fbr Island
C..04: Frivillig fbr Finland, Island, Norge, Sverige och Osterrike
E: Frivillig for Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike
G..05: Frivillig for Finland

.Ol: Frivillig far Norge
l.Ola: Frivillig f6r Norge
lOIb: Frivillig fbr Norge
l.0c: Frivillig for Norge
L..01d: Frivillig f6r Norge
1.02: Frivillig fbr Norge
1.03: Frivillig f6r Finland, Sverige och Osterrike
L..03a: Frivillig for Finland, Sverige och Osterrike
J..03: Kansfdrdelning frivillig for Island
1.04: Kansfardelning frivillig f~r Island
J..09a: Frivillig f6r Finland
J..Ob: Frivillig far Finland
.. 11: F6rdelning pi smhgrisar, avelssuggor och 6vriga svin frivillig far Island
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J.. 12: F6rdelning pA smAgrisar, avelssuggor och 6vriga svin frivillig f6r Island
.. 13: F6rdelning pA smAgrisar, avelssuggor och 6vriga svin frivillig f6r Island

L.17: Frivillig f6r Osterrike och Schweiz
K: Frivillig f6r Island och Sverige
K..02: Frivillig f6r Osterrike
L Finland, Island och Sverige far limna uppgifterna om variablerna i tabellen pA

hb6gre aggregationsnivi
L.10: Frivillig f6r Osterrike

f) Vad betriffar Liechtenstein skall de uppgifter som f6rordningen foreskriver innefattas i
uppgifterna f6r Schweiz.

g) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Sverige skall inte vara skyldiga at
g6ra den geografiska f6rdelning som f6reskrivs i artiklarna 4 och 8 och i bilaga 1 till
f6rordningen. Dessa stater skall dock se till, art urvalen blir shdana art de blir represen-
tativa vid andra indelningar an regionala.

h) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Sverige skall inte vara bundna av den
typologi som avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9 och i bilaga 1 till f6rordningen. Dessa stater
skall dock limna den ytterligare information som beh6vs f6r aft g6ra en omklassificering
enligt den nAmnda typologin.

i) EFTA-statema undantas frin skyldigheten at genomf6ra den unders6kning som avses i
artikel 3 c.

j) EFTA-staterna skall insamla de uppgifter som f6rordningen f6reskriver senast fr.o.m Ar
1995.

24 390 R 0837: Rldets f6rordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstatemas
statistiska rapportering om spannmAlsproduktion (EGT nr L 88, 3.4.1990, s. 1)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tilldmpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 8.4 utgAr texten "tv ginger om Aret".

b) I bilaga 3 inf6rs efter uppgiften om Storbritannien f6ljande:

"Finland -

Island -

Norge -
Schweiz -
Sverige -

Osterrike Bundesliinder"

c) Liechtenstein undantas frin skyldigheten att lmna de uppgiftet denna f6rordning f6re-
skriver.

d) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall laxmna de uppgifter f6r-
ordningen f6reskriver senast fr.o.m. Ar 1995.
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FISKESTATISTIK

25. 391 R 1382: Rldets f6rordning (EEG) nr 1382/91 av den 21 maj 1991 om rapportering av
landade fiskeriprodukier i medlemsstaterna (EGT nr L 133, 28.5.1991, s. 1)

Bestammelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande
anpassning:

a) I bilaga 3 iindras tabellens uppstaillning i enlighet med f6ljande:

EG EFTA*

Mangd Pris Maingd Pris

SOM MANNIS-
KOFODA:

Torsk m.fl. (CDZ)
Fdirsk hel

Kolumn an ifyllas av EFTA-staterna och de EG-medlemsstater som
registrerar EFTA-fartyg.

b) EFTA-staterna skall lhmna de uppgifter som f6rordningen f6reskriver senast fr.o.m. Ar
1995. Den rapport som avses i artikel 5.1 och den begaran som avses i artikel 5.6 om an
vid behov f5 utellmna smAhamnar skall avges under loppet av Ar 1995.

ENERGISTATISTIK

26. 390 L 0377: RAdets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsf6rfarande f6r
at frdinja 6ppenheten betrAffande prissAtningen pA gas och el levererad till industriella
slutanvandare (EGT nr L 185, 17.7.1990, s. 16).

Bestimelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till mpas med f61jande an-
passning:

a) F61jande tilligg g6rs i artikel 2.1 och 2.3:

"Vad betrPffar Finland, Norge, Schweiz, Sverige och 6sterrike skall uppgiftema tillstilas
gemenskapemas statistikkontor av vederb6rande nationella myndighet."

b) Oavsett vad som f6reskrivs i artiklarna 4 och 5 regleras hanteringen av konfidentiella
uppgifter frin Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike uteslutande av ridets fdr-
ordning (EEG, Euratom) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlamnande av in-
synsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor med den
anpassning som gorts fdr detta avtal.

c) Island och Liechtenstein skall undantas frin skyldigheten at limna den information som
direktivet f6reskriver.

d) Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike skall lamna den information som
direktivet f6reskriver senast fr.o.m. Ar 1995. Dessa linder skall underratta EG:s statistik-
kontor senast den 1 januari 1993 om f6r vilka otter och regioner priser kommer at
noteras enligt punkt 11 i bilaga 1 och punkt 2 och 13 i bilaga 2.

Vol. 1818, 1-31121



332 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

BILAGA XXII

BOLAGSRATI"

F6rteckning enligt artikel 77

INLEDNING

Nir de rittsakter sor anges i denna bilaga innehiller begrepp eller hanvisar till f6rfaranden som dr
utmdrkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressaterna f6r gemenskapens rittsakter,
- hanvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rlttigheter och skyldigheter f6r EG-medlemsstatema saint offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hAnvisningar till informations- och anmalnings-f6rfaranden,

skall protokoll I om 6vergripande anpassning tillmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DELTA OMRADE

Integration av bolagsformer som inte existerar vid tidpunkten f6r paraferingen av EES-avtalet:

Om hAnvisning i de nedan angivna direktiven sker enbart eller i f6rsta hand till en enda typ av bolag,
fAr hanvisningen andras efter det art sarskild lagstiftning har inf6rts om vissa bolag med begrAnsat
ansvar (private companies). Inf6randet av sAdan lagstiftning och beteckningen pA de bolag som avses
i lagstiftningen skall anmalas till gemensamma EES-kommittdn senast di de ber6rda direktiven bbrjar
till impas.

6VERGANOGSTIDER

EFrA-staterna skall fullt ut tillAmpa de i denna bilaga faststallda bestammelsema, Schweiz och
Liechtenstein senast tre Ar samt Finland, Island, Norge, Sverige och Osterrike senast tvA Ar efter det
att EES-avtalet har trtt i kraft.

RATMSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. 368 L 0151: RAdets f6rsta direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de
skyddsAtgArder som krAvs i medlemsstatema av de i artikel 58 andra stycket i f6rdraget avsedda
bolagen i bolagsminnens och tredje mans intressen, i syfte art g6ra skyddsAtgiirderna likvardiga
inom gemenskapen (EGT nr L 65, 14.3.1968 s. 41), i dess lydelse enligt:

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972 s. 14)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nx L 291, 19.11.1979 s. 17)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985 s. 157)
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Bestlimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

F61jande tillkigg skall g6ras i artikel 1:

"- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag

- Island:
almenningshlutafdlag, einkahlutafilag, samlagsf~lag

- i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung, die Kommanditaktien-
gesellschaft,

- i Norge:
aksjeselskap,

- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societA anonima,

die Gesellschaft mit beschrankter Haftung, la socidtd A responsabilitd limitde, societA a
garanzia limitata,

die Kommanditaktiengesellschaft, la socidtd en commandite par actions, la societ in
accomandita per azioni.

- i Sverige:
aktiebolag,

- i Osterrike:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung."

2. 377 L 0091: Ridets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de
skyddshtg.rder som krAvs i medlemsstatema av de i artikel 58 andra stycket i f6rdraget avsedda
bolagen i bolagsmannens och tredje mans intressen nar det gAller art bilda ett aktiebolag samt
att bcvara och dndra dettas kapital, i syfte art g6ra skyddsAtgirdema likvArdiga (EGT nr L 26,
31.1.1977 s. 1), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979 s. 17)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985 s. 157)

Bestgnmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

a) F61jande tillgg skall g6ras i artikel 1.1 f6rsta stycket:

"- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag,

- i Island:
almenningshlutaf~lag,
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- i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,

- i Norge:
aksjeselskap,

- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft,
la socit6 anonyme,
la societk anonima,

- i Sverige:
aktiebolag,

- i 6sterrike:
die Aktiengesellschaft."

b) I artikel 6 skall termen "europeiska bertknings-enheter" ersAttas med "ecu".

c) Overgingsbestammelsema i artikel 43.2 skall gilla ocksl f6r EFTA-staterna.

3. 378 L 0855: Ridets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat pA artikel 54.3
g i f6rdraget om fusioner av aktiebolag (EGT nr L 295, 20.10.1978 s. 36), i dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979 s. 17)

- 1 85 I: Anslutningsakten fbr Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985 s. 157).

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 1.1:

"- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag,

i Island:
almenningshlutaf~lag,

i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,

i Norge:
aksjeselskap,

- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft,
la socit6 anonyme,
la societi anonima,

- i Sverige:
aktiebolag,

- i 6sterrike:
die Aktiengesellschaft."
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b) Overghngsbestkmrmelserna i artikel 32.3 och 32.4 skall g5lla ocksh f6r EFTA-staterna.

4. 378 L 0660: Rhdets fjirde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat ph artikel 54.3 g
i f6rdraget om Arsbokslut i vissa typer av bolag (EGT nr L 222, 14.8.1978 s.11), i dess lydelse
enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979 s. 17)

- 383 L 0349: Rhdets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat pA artikel
54.3 g i f6rdraget om sammanstilld redovisning (EGT nr L 193, 18.7.1983 s. 1)

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985 s.
157-158)

- 389 L 0666: Ridets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav p,
offentlighet i filialer som har 6ppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder
under lagstift-ningen i en annan stat (EGT nr L 395, 30.12.1989 s. 36)

- 390 L 0604: Ridets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om iindring i direktiv
78/660/EEG om Arsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanstAilld redovisning i
friga om undantag f6r smA och medelstora bolag samt i frhga om offentligg6rande av
bokslut i ecu (EGT nr L 317, 16.11.1990 s. 57)

- 390 L 0605: Ridets direktiv 90/605/EEG av den 8 november 1990 om indring av
tillimpningsomrhdet f6r direktiv 78/660/EEG om orsbakslut och direktiv 83/349/EEG om
samnanstlind redovisning (EGT nr L 317, 16.11.1990 s. 60)

Bestkammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) F61jande tilllgg skall g6ras i artikel 1.1 f6rsta stycket:

i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag,

- i Island:
ahnenningshlutafdlag,
einkahlutafdlag,

- i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrankter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft,

- i Norge:
aksjeselskap,
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- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft,
la socidti anonyme,
la societi anonima,

die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung,
la soci6t i responsabiliti limitde,
la societA a garanzia limitata,

die Kommanditaktiengesellschaft,
la soci~t6 en commandite par actions,
la societi in accomandita per azioni,

- i Sverige:
aktiebolag,

- i 6sterrike:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung."

b) F61jande tilligg skall g6ras i artikel 1.1 andra stycket:

m) i Osterrike:
die offene Handelsgesellschaft,
die Kommanditgesellschaft,

n) i Finland:
avoin yhti6, 6ppet bolag,
kommandiittiyhti6, kommanditbolag,

o) i Island:
sameignarfilag,
samiagsf~lag,

p) i Liechtenstein:
die offene Handelsgesellschaft,
die Kommnanditgesellschaft,

q) i Norge:
partrederi,
ansvarlig selskap,
kommanditselskap,

p) i Sverige:
handelsbolag,
konmanditbolag."

5. 382 L 0891: Rldets sjltte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982 grundat pA artikel
54.3 g i f6r-draget om delning av aktiebolag (EGT nr L 378, 31.12.1982 s. 47).

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ijande an-
passning:

Overglngsbest&melsema i artikel 26.4 och 26.5 skall gilla aven f6r EFTA-statema.
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6. 383 L 0349: RAdets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat pi artikel 54.3
g i f6rdraget om sammanstilld redovisning (EGT nr L 193, 18.7.1983 s.1), dess lydelse enligt

- 1 85 I: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985 s. 158)

- 390 L 0604: Ridets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om iindring i direktiv
78/660/EEG om Arsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammansti1ld redovisning i
friga om undantag f6r smA och medelstora bolag saint i frAga om offentligg6rande av
bokslut i ecu (EGT nr L 317, 16.11.1990 s. 57)

- 390 L 0605: Rldets direktiv 90/605/EEG av den 8 november 1990 om Andring av
tiilgmpningsomrAdet f6r direktiv 78/660/EEG om Asbokslut och direktiv 83/349/EEG om
samnuanstilld redovisning (EGT nr L 317, 16.11.1990 s. 60)

Bestdimelsema i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

F61jande til1igg skall g6ras i artikel 4.1 f6rsta stycket:

"m) i Osterrike:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrAnkter Haftung,

n) i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag,

o) i Island:
almenningshlutafdlag,
einkahlutafdlag,
sanilagsf6lag,

p) i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft,

q) i Norge:
aksjeselskap,

r) i Sverige:
aktiebolag,

s) i Schweiz:
die Aktiengesellschaft,
la soci td anonyme,
la societA anonima,

die Gesellschaft mit beschrankter Haftung,
la socidtd & responsabilit limitde,
]a societi a garanzia limitata,

die Kommanditaktiengesellschaft,
la socidtd en commandite par actions,
la societi in accomandita per azioni."

Vol. 1818, 1-31121



338 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

7. 384 L 0253: Ridets Attonde direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat pA artikel 54.3
g i f6rdraget om godkannande av personer som har ansva f6r lag-stadgad revision av
rAkenskaper (EGT nr L 126, 12.5.1984 s. 20).

8. 389 L 0666: Ridets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav pA offentlig-
het i filialer som har 6ppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under
lagstiftningen i en annan stat (EGT nr L 395, 30.12.1989 s. 36).

9. 389 L 0667: RAdets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 pI bolagsrittens
omrhde om enmans-bolag med begrAnsat ansvar (EGT nr L 395, 30.12.1989 s. 40).

Bestfimelserna i direktivet skal], inom ramen f6r delta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

F61jande tillagg skall g6ras i artikel 1:

"- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag,

- i Island:
einkahlutafdlag,

- i Liechtenstein:
die Gesellschaft mit beschrfinkter Haftung,

i Norge:
aksjeselskap,

- i Schweiz:
die Gesellschaft mit beschrgnkter Haftung,
la socidtd A responsabilit6 limit6e,
la societh a garanzia limitata,

- i Sverige:
aktiebolag,

- i Osterrike:
die Gesellschaft mit beschrlnkter Haftung."

10. 385 R 2137: Rhdets f6rordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 orn europeiska
ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) (EGT nr L 199, 31.7.1985 s. 1).
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SLUTAKT

De befullm-ktigade ombuden f6r:

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,
EUROPEISKA KOL- OCH STALGEMENSKAPEN,

nedan benanmda "gemenskapen", och f6r:

BELGIEN
DANMARK
TYSKLAND
GREKLAND
SPANIEN
FRANKRIKE
IRLAND
ITALIEN
LUXEMBURG
NEDERLANDERNA
PORTUGAL
STORBRITANNIEN

som r avtalsslutande parter i F6rdraget om upprAttandet av EUROPEISKA EKONOMISKA
GEMENSKAPEN och F6rdraget om upprittandet av EUROPEISKA KOL- OCH STALGEMEN-
SKAPEN,

nedan benamnda "EG-medlemsstaterna",

och

de befullmaktigade ombuden f6r:

FINLAND
ISLAND
LIECHTENSTEIN
NORGE
SVERIGE
SCHWEIZ
OSTERRIKE

nedan bendmnda "EFTA-statema",

har vid ett m6te i Oporto, Portugal idag den 2 maj 1992 f6r art underteckna avtalet om eft Europeiskt
ekonomiskt samarbetsomrde, nedan benamnt EES-avtalet, godkint f61jande handlingar:
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1. Avtalet om ett Europeiski ekonomiskt samarbetsomrde.

11. De handlingar som anges nedan och som Ir bifogade avtalet om ett Europeiski ekonomiskt

samarbetsomrde:

A. Protokoll 1 om 6vergripande anpassning.

Protokoll 2 om varor som undantagits frAn avtalets tillanpningsomrde i enlighet med
artikel 8.3.a.

Protokoll 3 om varor som avses i artikel 8.3.b i avtalet.

Protokoll 4 om ursprungsregler.

Protokoll 5 om fiskala tullar (Schweiz/Uechtenstein).

Protokoll 6 om uppbyggnaden av obligatoriska reservf6rrd i Schweiz och Liechtenstein.

Protokoll 7 om kvantitativa restriktioner som Island fAr behAlla.

Protokoll 8 om statliga monopol.

Protokoll 9 om handeln med fisk och andra marina produkter.

Protokoll 10 om f6renkling av kontroller och formaliteler vid godsbefordran.

Protokoll 11 om 6msesidigt bistAnd i tullfrtgor.

Protokoll 12 om avtal med tredje land om bed6mning av 6verensst~mmelse.

Protokoll 13 om icke-tilfimpligheten av anti-dumpningsAtgArder och utj5mningstullar.

Protokoll 14 om handel med kol och stfil.

Protokoll 15 om 6vergAngsperioder f6r fri r6rlighet f6r personer (Schweiz och Liechten-
stein).

Protokoll 16 om Atgarder pA den sociala trygghetens omrAde avseende 6verglngsperioder
f6r fri r6rlighet f6r personer (Schweiz och Liechtenstein).

Protokoll 17 om artikel 34.

Protokoll 18 om interna f6rfaranden f6r genomf6rande av artikel 43.

Protokoll 19 om sj6fart.

Protokoll 20 om tilIgAng till inre vattenvAgar.

Protokoll 21 om genomf6randet av konkurrensregler tillimpliga pA fbretag.

Protokoll 22 om definitionen av "f6retag" och "omsittning" (artike] 56).
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Protokoll 23 om samarbetet mellan 6vervakningsmyndighetema (artikel 58).

Protokoll 24 om samarbete vid kontroll av f6retagskoncentrationer.

Protokoll 25 om konkurrens betriffande kol och stl.

Protokoll 26 om befogenhetema och uppgiftema f6r EFTA:s 6vervakningsmyndighet pA
statsst6dsomrtdet.

Protokoll 27 om samarbete ph statsst6dsomrgdet.

Protokoll 28 om inmateriell Aganderitt.

Protokoll 29 om yrkesutbildning.

Protokoll 30 om sarskilda bestAmmelser om organisationen av samarbetet ph statistikens
omrAde.

Protokoll 31 om samarbete inom sdrskilda omrAden vid sidan av de fyra frihetema.

Protokoll 32 om finansiella villkor f6r genomf6rande av artikel 82.

Protokoll 33 om skiljef6rfarande.

Protokoll 34 om m6jligheterna f6r EFTA-statemas domstolar art begira EG-domstolens
besked om tolkningen av EES-regler som motsvarar EG-regler.

Protokoll 35 om genomf6rande av EES-regler.

Protokoll 37 med den upprakning som avses i artikel 101.

Protokoll 38 om den finansiella mekanismen.

Protokoll 39 om ecun.

Protokoll 40 om Svalbard.

Protokoll 41 om befintliga avtal.

Protokoll 42 om bilaterala arrangemang f6r vissa jordbruksprodukter.

Protokoll 43 om avtalet medan EEG och Osterrike om godstransporter i transit pi vig
och jiimvag.

Protokoll 44 om avtalet mellan EEG och Schweiz om godstransporter ph vig och jarnvAg.

Protokoll 45 om 6vergAngsperioder f6r Spanien och Portugal.

Protokoll 46 om utvecklingen av samarbetet inom fiskerisektom.

Protokoll 47 om avskaffande av tekniska handelshinder f6r vin.

Protokoll 48 om artikel 105 och 111.

Protokoll 49 om Ceuta och Melilla.
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B. Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga XI

Bilaga XII

Bilaga XIII

Bilaga XIV

Bilaga XV

Bilaga XVI

Bilaga XVII

Bilaga XVIII

Bilaga XIX

Bilaga XX

Bilaga XXI

Bilaga XXII

Veterinaa frtgor och vaxtskyddsfrgor.

Tekniska f6reskrifter, standarder, provning och certifiering.

Produktansvar.

Energi.

Fri r6rlighet f6r arbetstagare.

Social trygghet.

Omsesidigt erkinnande av yrkesbeh6righet.

Etableringsrdtt.

Finansiella tiipster.

Audiovisuella tjgnster.

Teletjinster.

Fri r6rlighet f6r kapital.

Transport.

Konkurrens.

Statligt st6d.

Offentlig upphandling.

ImmaterialrAtt.

Halsa och sAkerhet i arbetet, arbetsrftt, samt lika behandling for kvinnor och
man.

Konsumentskydd.

Milj6.

Statistik.

Bolagsr~tt.

De befullmdktigade ombuden f6r EG-medlemsstatema och gemenskapen och de befullmaktigade
ombuden f6r EFTA-staterna har godkdnt de handlingar som anges nedan och som bifogats denna
slutaki.

1. Gemensam f6rklaring om utarbetande av gemensamma rapporter enligt punkt 5 i proto-
koll 1 om 6vergripande anpassning.

2. Gemensam f6rklaring om avtal om 6msesidigt erkiinnnade av och skydd f6r benianingar
p vin och sprit.

3. Gemensam f6rklaring om en 6verghngsperiod f6r utfdrdande eller upprattande av
dokument som gAller ursprungsbevis.
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4. Gemensam forklaring betrAffande artiklama 10 och 14.1 i protokoll 11 i avtalet.

5. Gemensam forklaring om elektromedicinsk utrustning.

6. Gemensam f6rklaring om medborgare i Republiken Island som innehar i tredje land ut-
firdade examensbevis i specialiserad medicin, specialiserad odontologi, veterinarmedicin,
farmaci, allmin medicinsk praktik och arkitektur.

7. Gemensam f6rklaring om medborgare i Republiken Island som innehar h6gskoleut-
bildningsbevis utfardade i ett tredje land efter avslutad minst tre.rig yrkesutbildning.

8. Gemensam forklaring om godstransporter pA vag.

9. Gemensam f6rklaring om konkurrensregler.

10. Gemensam f6rklaring om artikel 61.3 b i avtalet.

11. Gemensam forklaring om artikel 61.3 c i avtalet.

12. Gemensam f6rklaring om st6d frAn EG:s strukturfonder eller andra finansiella k~llor.

13. Gemensam f6rklaring om punkt c i protokoll 27 om samarbete pA omrAdet statligt stod
i avtalet.

14. Gemensam f6rklaring om varvsindustri.

15. Gemensam f6rklaring om de f6rfaranden sor skall tillampas nar EFTA-staterna i 6ver-
ensstArmmelse med artikel 76 och del VI i avtalet och motsvarande protokoll i full om-
fanning deltar i EG-kommittder.

16. Gemensam f6rklaring om samarbete pA kulturorAdet.

17. Gemensam forklaring om samarbete mot olaglig handel med kulturellt betydelsefulla
f6remAl.

18. Gemensam f6rklaring om deltagande av sakkunniga frAn gemenskapen i arbetet i EFTA-
statemas komnmittder eller kommittder tillsatta av EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

19. Gemensam f6rklaring om artikel 103 i EES-avtalet.

20. Gemensam f6rldaring om protokoU 35 till avtalet.

21. Gemensam f6rklaring om den finansiella mekanismen.

22. Gemensam f6rklaring om f6rhAllandet mellan EES-avtalet och gillande avtal.

23. Gemensam f6rklaring om den overenskomna tolkningen av artikel 4.1 och 4.2 i protokoll
9 om handeln med fisk och andra marina produkter.

24. Gemensam f6rklaring om tillAmpningen av tullkoncessioner f6r vissa jordbruksprodukter.

25. Gemensam f6rklaring om vaxtskyddsfrAgor.

26. Gemensam f6rklaring om 6msesidigt bitrade melan kontrollmyndigheter betraffande
alkoholhaltiga drycker.

27. Gemensam f6rklaring om protokoll 47 om avskaffande av tekniska handelshinder f6r vin.

28. Gemensam f6rklaring om Andring av tullkoncessioner och om sk'skild behandling av
Spanien och Portugal.
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29. Gemensam f6rklaring om djurhAlsa.

30. Gemensam f6rklaring om det harmoniserade systemet.

De befullmAktigade ombuden frAn EG:s medlemsstater och de befullmAktigade ombuden frAn EFTA-
statema har godkkint de f6rklaringar som anges nedan och som bifogats denna slutakt.

1. F6rldaring av EG-medlemsstatemas och EFTA-statemas regeringar om art forenkla
grAnskontroller.

2. F6rklaring av EG-medlemsstatemas och EFTA-statemas regeringar om politiska samtal.

De befullmiktigade ombuden frin EG:s medlemsstater och frin gemenskapen och de befullmaktigade
ombuden frAn EFTA-statema bar ocksA beaktat arrangemanget r6rande den verksamhet som skall
bedrivas av en tillfAllig arbetsgrupp pi h6g nivA under den period som f6reghr ikrafttridandet av
EES-avtalet och som Ar bifogat denna slutakt. Ombuden har vidare kommit 6verens om art arbets-
gruppen senast vid ikrafttradandet av EES-avtalet skall besluta om autentifieringen av texter i de EG-
rittsakter som avses i EES-avtalets bilagor och som bar upprAttats pi finska, islindska, norska och
svenska.

De befullmdktigade ombuden frAn EG:s medlemsstater och frAn gemenskapen saint de befullmAktigade
ombuden frAn EFTA-statema har vidare beaktat arrangemanget r6rande publiceringen av f6r EES
relevant information som ir bifogat denna slutakt.

Vidare bar de befullmdktigade ombuden frAn EG:s medlemsstater och frin gemenskapen och de
befullmAktigade ombuden frAn EFTA-statema beaktat arrangemanget r6rande publiceringen av
EFTA:s anbudsinfordringar som dr bifogat denna slutakt.

Dessutom bar de befullmiktigade ombuden frAn EG:s medlemsstater och frAn gemenskapen saint de
befullmAktigade ombuden frAn EFTA-statema godkAnt de 6verenskomna proto-kollsanteckningar frAn
f6rhandlingarna vilka ir bifogade denna slutakt. De 6verenskomna protokollsanteckningama skall vara
av bindande karaktr.

Slutligen bar de befullmfkaigade ombuden frin EG:s medlemsstater och frin gemenskapen och de
befuUm ktigade ombuden frin EFTA-statema beaktat de f6rklaringar som anges nedan och sam Ar
bifogade denna slutakt.

1. F6rklaring av Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar om alkoholmonopol.

2. F6rklaring av IUechtensteins och Schweiz regeringar om alkoholmonopol.

3. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om 6msesidigt bistind i tullfrhgor.

4. F6rklaring av EFTA-lAndernas regeringar om fri r6rligbet f6r litta lastbilar.

5. F6rklaring av liechtensteins regering om produktansvar.

6. F6rklaring av Liechtenstein om landets speciella f6rhillanden.

7. F6rklaring av Osterrikes regering om skyddsltgader.

8. F6rklanng av Europeiska gemenskapen.

9. F6rklaring av Islands regering om anvindning av skyddshtgkrder enligt EES-avtalet.
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10. F6rklaring av Schweiz regering om skyddsAtgIrder.

11. F6rklaring av Europeiska gemenskapen.

12. F6rklaring av Schweiz regering om inf6randet av h6gskolestudier i arkitektur vid h6gre
tekniska utbildningsanstalter.

13. F6rklaring av regeringama i Osterrike och Schweiz om audiovisuella tijnster.

14. F6rklaring av regeringarna i Liechtenstein och Schweiz om administrativt bitride.

15. F6rklaring av Europeiska gemenskapen.

16. F6rklaring av Schweiz regering om til mpning av skyddsbestkmmelser i samband med
kapitalr6relser.

17. F6rklaring av Europeiska gemenskapen.

18. F6rklaring av Norges regering om direkt verkstillighet av EG-institutionernas beslut r6-
rande betalningsf6rpliktelser riktade till f6retag i Norge.

19. F6rkaring av Europeiska gemenskapen.

20. F6rklaring av Osterrikes regering om verkst!Wigheten inom dess territorium f6r EG-in-
stitutionernas beslut r6rande betalningsf6rpliktelser.

21. F6rklaring av Europeiska gemenskapen.

22. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om varvsindustri.

23. FBrklauing av Irlands regering till protokoll 28 om immateriell Sganderitt - internatio-
nella konventioner.

24. F6rklaring av EFTA-statemas regeringar om Europeiska gemenskapens stadga om grun-
dliggande sociala rittigheter f6r arbetstagare.

25. F6rklaring av Osterrikes regering om tillimpningen av artikel 5 i direktiv 76/207/EEG i
frAga om nattarbete.

26. F6rklaring av Europeiska gemenskapen.

27. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om EFTA-statemas rattigheter vid EG-domsto-
len.

28. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om EFTA-statemas juristers rttigheter sAvitt av-
ser gemenskapsrrtten.

29. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om deltagande av experter frin EFTA-statema
i EG-kommittler med anknytning till EES vid tilhxnpningen av artikel 100 i avtalet.

30. F6rklaring av Europeiska gemenskapen angAende artikel 103 i avtalet.

31. F6rklaring av EFTA-statemas regeringar om artikel 103.1 i EES-avtalet.

32. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om transitering inom fiskerisektom.

33. F6rkiaring av Europeiska gemenskapen samt Finlands, Liechtensteins, Schweiz, Sveriges
och Osterrikes regeringar om produkter av val.
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34. F6rdaring av Schweiz regering om fiskala tullar.

35. F6rklaring av Europeiska gemenskapen om bilaterala avtal.

36. F6rklaring av Schweiz regering om avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz
om godstransporter pS vfig och ja-nvag.

37. F6rklaring av Osterrikes regering om avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Oster-
rike om godstransporter pA vAg och jArnvdg.

38. Frldaring av EFTA-statemas regeringar om EFTA:s finansiella mekanism.

39. F6rklaring av EFTA-statemas regeringar om en domstol i f6rsta instans.

[For the testimonium and signatures, see p. 433 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 433 du prdsent volume.]
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GEMENSAMMA FORKLARINGAR

AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

TILL AVTALET OM

ETT EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETSOMRADE

GEMENSAM FORKLARING
OM UTARBETANDE AV GEMENSAMMA RAPPORTER ENLIGT PUNKT 5

I PROTOKOLL 1 OM OVERGRIPANDE ANPASSNING

BetrAiffande de forfaranden f6r oversyn och rapportering som avses i punkt 5 i protokoll 1 om
6vergripande anpassning, fbrutsitts art Gemensamma EES-kommittin fhr, nir den anser det
IndamrAlsenligt, begAra at en gemensam rapport utarbetas.

Vol. 1818, 1-31121



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

GEMENSAM FORKLARING
OM AVTAL OM OMSESIDIGT ERKANNANDE AV OCH SKYDD FOR

BENAMNINGAR PA VIN OCH SPRlT

De avtalsslutande partema &- 6verens om at forhandla i syfte at f6re den I juli 1993 ingl separata
avtal om 6msesidigt erkAnnande av och skydd f6r benAmningar p vin och sprit, varvid hansyn skall
tas till gallande bilaterala 6verenskommelser.
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GEMENSAM FORKLARING
OM (VERGANGSTID FOR UTFARDANDE ELLER UPPRTrANDE

AV URSPRUNGSDOKUMENT

a) Under tvA k efter EES-avtalets ikrafttridande skall vederb6rande tullRmyndigheter i gemenska-
pen och i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och ()sterrike godta som giltiga ursprungs-
intyg enligt protokoll 4 till EES-avtalet f61jande dokument som nanimns i artikel 13 i protokoll
3 till fribandelsavtalen mellan EEG och de ovannimnda enskilda EFTA-statema:

i) Varucertifikat EUR.1, inbegripna LT-certifikat, bestyrkta i f6rvig med stfimpel till-
b6rande vederb6rande tullanstalt i exportlandet.

ii) Varucertifikat EUR.1, inbegripna LT-certifikat, bestyrkta av en godkand exporn6r med
en sirskild starnpel som godkints av tullmyndigheten i exportlandet.

iii) Fakturor med hinvisning till LT-certifikat.

b) Under sex mnader efter EES-avtalets ikrafttridande skall vederb6rande tulimyndigheter i
gemenskapen och i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike godta som giltiga
ursprungsintyg enligt protokoll 4 till EES-avtalet f61jande dokument som ninmns i artikel 8 i
protokoll 3 till frihandelsavtalen mellan EEG och de ovannamda enskilda EFTA-staterna:

i) Fakturor innehillande den export6rsdeklaration som anges i bilaga V till protokoll 3,
upprittade enligt artikel 13 i detta protokoll.

ii) Fakturor innehllande den export6rsdeklaration som anges i bilaga V till protokoll 3,
upprittad av vilken export6r som heist.

c) Begiran om kontroll i efterhand av de dokument som avses i punktema a och b skall godtas av
vederb6rande tullmyndigheter i gemenskapen och i Finland, Island, Norge, Sverige, Schweiz
och Osterrike under en tvhhrsperiod efter utfdrdandet eller upprittandet av ber6rda ur-
sprungsintyg. Dessa kontroller skall utf6ras enligt avdelning VI i protokoll 4 till EES-avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM ARTIKLARNA 10 OCH 14.1
1 PROTOKOLL 11 1 AVTALET

De avtalsslutande partema betonar den vikt de Igger vid dataskydd. De Atar sig aft beakta denna
friga ytterligare i syfte aft sakerstalla ett skAligt skydd av sAdana data enligt nuvarande protokoUl 11,
Aminstone pA en nivi jAmf6rbar med den som f6reskrivs i EuroparAdskonventionen av den 28 januari
1981.

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 351

GEMENSAM FORKLARING
OM ELEKTROMEDICINSK UTRUSTNING

De avtalsslutande parterna beaktar at kommissionen har f6relagl ridet ett f6rslag till ett rldsdirektiv
om elektromedicinsk utrustning vilken for nArvarande omfattas av direktiv 84/539/EEG (EGT nr L
300, 19.11.1984, s. 179).

Kommissionens f6rslag f6rst~rker skyddet f6r patienter, anvindare och tredje man genom at hnvisa
till harmoniserade standarder som skall antas av CEN-CENELEC i enlighet med de rAttsliga kraven
och genom att underkasta dessa produkter l mpliga f6rfaranden f6r bed6mning av 6verensstArmmelse
inbegripet inblandning av et tredjepartsorgan f6r viss utrustning.
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GEMENSAM FORKLARING
OM MEDBORGARE I ISLAND SOM INNEHAR UTBILDNINGSBEVIS

UTFARDADE I TREDJE LAND I SPECIALISERAD MEDICIN,
SPECIALISERAD ODONTOLOGI, VETERINARMEDICIN, FARMACI,

ALLMAN MEDICINSK PRAKTIK OCH ARKITEKTUR

De avtalsslutande parterna konstaterar at ridets direktiv 75/362/EEG (EGT nr L 167, 30.06.1975, s.
1), 78/686/EEG (EGT nr L 233, 24.08 1978, s. 1), 78/1026/EEG (EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1),
85/384/EEG (EGT nr L 233, 21.08.1985, s. 15), 85/433/EEG (EGT nr L 253, 24.09.1985, s. 37) och
86/457/EEG (EGT nr L 267, 19.09.1986, s. 26), i sin till EES-avtalets syften anpassade form, enbart
avser utbildnings- och examensbevis och andra kompetensbevis som ar utf'rdade i de andra av-
talsslutande partema.

De r dock angeligna om att ta hAnsyn till den speciella situationen f6r de islcndska medborgare som
har studerat i ett tredje land pA grund av ant det inte finns nAgon fullstindig h6gskoleutbildning i
nAgon medicinsk specialitet, specialiserad odontologi, veterinarmedicin och arkitektur pA Island, pA
grund av att m6jlighetema till utbildning i specialiserad odontologi och till sarskild utbildning i
allmainedicinsk praktik Ar begrinsade och pi grund av ant en fullstAndig h6gskoleutbildning i farmaci
f6rst nyligen har inf6rts pA Island.

D "f6r rekommenderar de avtalsslutande partema de ber6rda regeringama ant tillAta medborgare i
Island som innehar ett utbildningsbevis i specialiserad odontologi, veterinarmedicin, arkitektur eller
farmaci eller ett bevis om avslutad sarskild utbildning i allmanmedicinsk praktik eller medicinsk
specialisering utfardade i ett tredje land och erkanda av beh6riga islindska myndigheter, art pb6ja
och bedriva verksamhet som specialiserade tandldkare, veteringrer, arkitekter, farmacevter, medicinska
allmanpraktiker och specialister inom EES-omldet, genom an erkinna dessa utbildningsbevis inom
sina territorier.
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GEMENSAM FORKLARING
OM MEDBORGARE I ISLAND SOM INNEHAR HOGSKOLEUTBILDNINGSBEVIS

UTFARDADE I ETr TREDJE LAND EFTER AVSLUTAD MINST TREARIG
YRKESUTBILDNING

De avtalsslutande partema konstaterar at ridets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en
generell ordning fdr erkdnnande av examensbevis 6ver beh6righetsgivande h6gre utbildning som om-
fattar minst tre firs studier, i sin till EES-avtalets syften anpassade form avser utbildnings-, examens-
och andra beh6righetsbevis, utfiirdade i de avtalsslutande landema.

De dr dock angelggna om at ta hdnsyn til] den speciella situationen for de islAndska medborgare som
har studerat iell tredje land pA grund av alt mbjlighetema till eftergymnasial utbildning pi Island iir
begransade och studenter av tradition har s6kt sig utomlands f6r anl bedriva h6gskolestudier.

Drf6r rekommenderar avtalspartema de ber6rda regeringama ant tillAta medborgare i Island som
innehar utbildningsbevis inom ramen f6r del ailmanna systemet, utfardade i ett tredje land och erkanda
av beh6riga islindska myndigheter, all ut6va verksamhet som specialister pA ber6rda yrkesomrAden
inom Europeiska ekonomiska omrAdet genom anl erk~nna dessa utbildningsbevis inom sina territorier.
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GEMENSAM FORKLARING
OM GODSTRANSPORTER PA VAG

Om Europeiska gemenskapen utarbetar ny lagstiftning f6r att indra, ersitta eller farlanga tillampnin-
gen av reglema f6r tilitride till marknaden f6r godstransporter pi vig (ridets f6rsta direktiv av den
23 juli 1962 om vissa godstransporter pi vtg mellan medlemsstaterna, EGT nr 70, 6.8.1962, ridets
direktiv 65/269/EEG, EGT n 88, 24.5.1965, s. 1469, ridets f6rordning (EEG) 3164/76, EGT nr L
357, 29.12.1976, s. 1, ridets beslut 80/48/EEG, EGT nr L 18 24.1.1980, s. 21, ridets f6rordning
(EEG) 4059/89, EGT nr L 390, 30.12. 1989, s. 8), skall de avtalsslutande parterna i enlighet med de
gemensamt 6verenskomna f6rfaranden fatta beslut om indring av den relevanta bilagan, varigenom
transportfdretagen i de avtalsslutande statema fir 6msesidigt tilltrlde till marknaden f6r
godstransporter ph vig pA lika vilIkor.

SI linge sor avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Osterrike om godstransporter ph v.g och
jlrnvIg g9ler, skall frarntida indringar i f6religgande avtal inte piverka de avtalsslutande parterna
nuvarande 6msesidiga rittigheter i friga om tilItrlde till marknaden sore avses i artikel 16 i avtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och Osterrike om godstransporter ph vig och ji-nvdg och som
angetts i de bilaterala avtalen mellan A ena sidan Osterrike och A andra sidan Finland, Norge, Schweiz
och Sverige, om annat inte har 6verenskommits mellan ber6rda parter.
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GEMENSAM FORKLARING
OM KONKURRENSREGLER

De avtalsslutande parterna f6rklarar an genomf6randet av Europeiska ekonomiska samarbetsomrAdets
konkurrensregler sker, nAr det gAller arenden som ligger inom EG-kommissionens ansvarsomride, pS
grundval av gallande beh6righeter inom gemenskapen kompletterade med avtalets bestAimelser. NAr
det gAller arenden som ligger inom EFTA:s 6vervakningsmyndighets ansvarsomrAde sker genomf6r-
andet av Europeiska ekonomiska samarbetsomrAdets konkurrensregler pA grundval av avtalet om
upprittandet av denna myndighet samt av EES-avtalets bestimnmelser.
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GEMENSAM FORKLARING
OM ARTIKEL 61.3 b I AVTALET

De avtalsslutande partema f6rklarar at vid eft szUllningstagande till om undantag kan beviljas enigt
artikel 61.3 b, sA skaU EG-kommissionen ta hansyn till EFTA-statemas intressen och EFTA:s
6vervakningsmyndighet till gemenskapens intressen.
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GEMENSAM FORKLARING
OM ARTIKEL 61.3 c I AVTALET

De avtalsslutande parterna uppmarksammar ati gven om regioner inte 4x berAttigade till stdd enligt
artikel 61.3 a och enligt det f6rsta analysstadiets kriterier i punkt c (se kommissionens meddelande om
metoden for tilldmpning av artikel 92.3 a och c pA regionalt st6d, EGT nr C 212, 12.8.1988, s. 2), sA
kan en pr6vning gbras utifrin andra kriterier, t.ex. mycket lAg befolkningstithet.
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GEMENSAM F)RKLARING
OM STOD FRAN EG:S STRUKTURFONDER ELLER

ANDRA FINANSIELLA KALLOR

De avtalsslutande parterna f6rklarar art ekonomiskt st6d till fdretag som fmansieras av EG:s struktur-
fonder eller med st6d-frdn Europeiska imesteringsbanken eller andra jdmf6rbara finansiella killor eler
fonder, skall ges i enlighet med bestAimmelsema i detta avtal om statligt st6d. De f6rklarar at utbyte
av information och Asikter om sAdana former av st6d skall iga rum pi begaran av nhgon av 6ver-
vakningsmyndighetema.
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GEMENSAM FORKLARING
OM PUNKT C I PROTOKOLL 27 OM SAMARBETE PA

OMRADET STATLIGT STOD I DETA AVTAL

Den underrittelse som avses i punkt c i protokoll 27 skall innehilla en beskrivning av det ber6rda
statliga st6dprogrammet eller st6dfallet, som omfattar samtliga uppgifter som 1IAvs f6r an g6ra en
riktig bed6mning av programmet eller fallet (med hdnsyn till de element som ingir i ber6rda statliga
st6d som tex. slag av statligt st6d, anslag, st6dmottagare, varaktighet). Dessutom skall anledningen
till at man har inlett f6rfarandet enligt artikel 93.2 i F6rdraget om uppr~ttandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen eller motsvarande f6rfarande som faststilts i en avtal melan EFrA-
statema om inrittande av EFTA:s overvakningsmyndighet, meddelas den andra 6vervakningsmyn-
digheten. Utbytet av information mellan de tvA 6vervakningsmyndighetema skall vara 6msesidigt.
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GEMENSAM FORKLARING
OM VARVSINDUSTRI

De avtalsslutande partema ar 6verens om att de, fram till den tidpunkt di det sjunde varvsindustridi-
rektivet upph6r art gdlla (dvs vid utg~ngen av &r 1993), skall avstl frin att tillampa de allm-nna
bestlimmelsema om statligt st6d, som faststallts i artikel 61 i detta avtal pA varvsindustrin.

Artikel 62.2 i delta avtal liksom de protokoll som avser statligt st6d dr tilmnpliga pA varvsindustrin.

Vol. 1818. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 361

GEMENSAM FORKLARING
OM DE FORFARANDEN SOM SKALL TILLAMPAS NAR EFTA-STATERNA MED

STOD AV ARTIKEL 76 OCH DEL VI I AVTALET OCH MOTSVARANDE
PROTOKOLL I FULL OMFATTNING DELTAR I EG-KOMMITEER

EFTA-staterna skall ha samma rattigheter och skyldigheter som EG:s medlemsstater inom EG-
kommittder dir de deltar i full omfattning, med st6d av artikel 76 och del VI i avtalet och mot-

svarande protokoll utom niir det giller eventuella r6stningsf6rfaranden. Nar EG-kommissionen fattar

beslut skall den f6re omr6stning ta vederb6rlig hAnsyn till de Asikter som har uttryckls av EFTA-
statema pi samma satt som nar det galler de Asikter som har uttryckts av EG:s medlemsstater.

I shdana fall dit EG:s medlemsstater hat m6jlighet art 6verklaga EG-kommissionens beslut till EG-
rAdet fOr EFTA-statema vAcka frfigan i Gemensamma EES-kommittin i enlighet med artikel 5 i
avtalet.
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GEMENSAM FORKIARING
OM SAMARBETE PA KULTUROMRADET

De atalsslutande parterna erinrar, med beaktande av sitt samarbete inom Europargdet, om f6r-
kiaringen av den 9 april 1984 frAn ministerm6tet i Luxemburg mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater och Europeiska frihandelssanmanslutningens stater, konstaterar art upprittandet
av fri r6rlighet f6r varor, tjanster, kapital och manniskor kommer aft fA stor betydelse f6r kul-
turonmrAdet och deklarerar sin avsikt alt stdrka och bredda samarbetet pA kulturomrAdet f6r art bidra
till bAttre f6rstAelse mellan folken i ett mAngkulturellt Europa och s.kerstila och vidareutvecida det
nationella och regionala arv som berikar den europeiska kulturen med sin mingfald.
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GEMENSAM FORKLARING
OM SAMARBETE FOR AT MOTVERKA OLAGLIG HANDEL

MED KULTURELLT BETYDELSEFULLA FOREMAL

De avialsslutande partema f6rklarar sig beredda ant faststaia dels samarbetsformer och f6rfaranden
mot olaglig handel med kulturellt betydelsefulla foremAl, dels en ordning for reglering av den lagliga
handeln med dessa fbremA].

Utan an EES-avtalets bestimmelser och andra intemationella f6rpliktelser ber6rs skall dessa
samarbetsformer och f6rfaranden beakta den lagstiftning som gemenskapen h~ller pA an utarbeta pA
detta omride.
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GEMENSAM FORKLARING
OM DELTAGANDE AV SAKKUNNIGA FRAN GEMENSKAPEN I ARBETET I
EFTA-STATERNAS KOMMiTEr'ER ELLER KOMMITETER TILLSATTA AV

EFTA.S OVERVAKNINGSMYNDIGHET

I betraktande av art sakkunniga fr.n EFTA-statema deltar i arbetet i de EG-konnittder som
uppraknas i protokoll 37 till avtalet skall sakkunniga frin gemenskapen pA samma satt delta pi
gemenskapens begaran i arbetet i motsvarande organ hos EFTA-staterna eller organ som tilisatts av
EFTA:s 6vervakningsmyndighet, nd" det galler samma frAgor som behandlas av de EG-kommittier
som anges i namnda protokoll.
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GEMENSAM FORKLARING
OM ARTIKEL 103 1 AVTALET

Det lir de avtalsslutande parternas uppfattning an hdnvisningen till uppfyllandet av de konstitutioneLla
kraven i artikel 103.1 i avtalet och hanvisningen till den provisoriska tiUli'npningen i artikel 103.2
inte har nAgon praktisk betydelse f6r interna gemenskapsf6rfaranden.
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GEMENSAM FORKLARING
OM PROTOKOLL 35 TILL AVTALET

De avtalsslutande partema f6rutsatter art protokoU 35 inte begrnsar verkningama av gillande
inhemska bestamnmelser om intemationella avtals direkta verkan och foretride.
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GEMENSAM FORKLARING
OM DEN FINANSIELLA MEKANISMEN

I hAndelse att en avtalsslutande part som Ar EFTA-stat gir ur EFTA och ansluter sig till gemenska-
pen, b6r lanpliga 16sningar utformas sh alt 6vriga EFTA-stater darvid inte Asamkas nAgra ytterligare
finansiella f6rpliktelser. De avtalsslutande partema uppmarksammar i detta sammanhang EFTA-
statemas beslut art berkkna sina respeklive bidrag till den finansiella mekanism utifrin BNP-uppgifter
angivna till marknadspriser f6r de tre nirmast f6reglende Aren. I frlga om eventuela anslutande
EFTA-stater b6r lAmpliga och rAttvisa l6sningar s6kas i samband med fbrhandlingama om anslutning.

Vol. 1818, 1-31121



368 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

GEMENSAM FORKLARING
OM FORHALLANDET MELLAN EES-AVTALET OCH GALLANDE AVTAL

EES-avtalet skall inte p~verka r~ttigheter som Ar sakerstallda genom gAllande avtal mellan A ena sidan
en eller flera EG-medlemsstater och en eller flera EFTA-stater A den andra eller mellan tvA eller fHera
EFTA-stater, t. ex. avtal som r6r privatpersoner, niringsidkare, regionalt samarbete eller admini-
strativa Stgirder, f6rrdn minst lik-vArdiga rittigheter har sAkerstaillts inom ramen f6r avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM DEN OVERENSKOMNA TOLKNINGEN AV ARTIKEL 4.1 OCH 4.2

I PROTOKOLL 9 OM HANDELN MED FISK OCH ANDRA MARINA PRODUKTER

Aven om EFTA-statema inte kommer at ornfattas av EG:s regelverk om fiskeripolitiken ir det
underf6rstAtt at, nar hAnvisning g6rs till stLd med statliga medel, skall valje snedvridning av
konkurrensen bed6mas av de avtalsslutande parterna inom ramen f6r artiklarna 92 och 93 i
Romf6rdraget och i relation till relevanta bestimmelser i EG.s regelverk om fiskeripolitiken
samt innehAllet i den gemensamma f6rklaringen r6rande artikel 61.3.c i avtalet.

2. Aven om EFTA-statema inte kommer att omfattas av EG:s regelverk om fiskeripolitiken ar det
underf6rstit att, nAr hinvisning g6rs till lagstiftning avseende marknadens struktur, skall vaije
snedvridning av konkurrensen som f6rorsakas av s~dan lagstiftning bed6mas i relation till
principema i EG:s regelverk om den gemensamma marknadsstrukturen.

Narhelst en EFTA-stat upprAtthAller eller inf6r nationella bestimmelser on marknadsstruktur
inom fiskerisektorn skall s~dana bestdinmelser utan vidare anses f6renliga med de principer som
hinvisas till i f6regfende stycke, om de innehAller tminstone f6ljande element:

a) Lagstiftningen om producentorganisationer Aterspeglar principema i EG:s regelverk i
frhga om

- etablering pA producentemas initiativ
- frihet art bli och upph6ra att vara medlem
- frAnvaro av dominerande stilning, svida den dominerande stllningen inte kr

n6dvgndig i f6ljd av syften motsvarande dem som anges i artikel 39 i Romf6r-
draget.

b) Narhelst reglema f6r producentorganisationer utstrAcks till an giilla icke-medlemmar,
skall de bestaimmelser som tillampas motsvara dem i artikel 7 i forardning (EEG) nr
3687/91.

c) NArhelst bestammelser r6rande ingrepp f6r art st6dja priserna finns eller inf6rs motsvarar
de dem som anges i avsnitt Ill i f6rordning (EEG) nr 3687/91.
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GEMENSAM FORKLARING
OM TILL MPNINGEN AV TARIFFSANKNINGAR FOR

VISSA JORDBRUKSVAROR

De avtalsslutande partema f6rklarar art om tariffsinkningar i ett visst fall medges f6r sanma vara
bade enligt protokoll 3 till avtalet och enligt ett shdant bilateralt avtal om handel med jordbruksvaror
som avses i protokol 42 till avtalet, skall den f6rdelaktigaste tariffbehandlingen beviljas nir
tillh6rande handlingar 6verlaimnas.

Vad som h" sags skall inte plverka de skyldigheter som f6ijer av artikel 16 i avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM VAXTSKYDDSFRAGOR

De avtalsslutande parterna f6rklarar att gAllande gemenskapsrattsakter pA detta omrAde ir f6remil f6r
6versyn. Denna lagstiftning skall darf6r inte antas av EFTA-statema. Nya bestammelser skall
behandlas enligt artiklama 99 och 102 i avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM OMSESIDIGT BISTAND MELLAN TILLSYNSMYNDIGHETER

INOM OMRADET SPRITDRYCKER

De avtalsslutande parterna enas om art all framtida EG-lagstiftning om 6msesidigt bistAnd inom
omrAdet spritdrycker mellan beh6riga myndigheter, i EG:s medlemsstater, vilken Ar relevant f6r detta
avtal, skall behandlas enligt de allmanna bestximelsema om beslutsfattande i avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING TILL PROTOKOLL 47
OM AVSKAFFANDE AV TEKNISKA HINDER FOR HANDEL MED VIN

Den anpassning r6rande anviindningen av termerna "Federweiss" och "Federweisser", som anges i
bilagan till Protokoll 47 skall g6ras med beaktande av alla framtida andringar av den relevanta
gemenskapsriten, dir bestAimmelser kan komma a" inforas som reglerar anvaindningen av dessa
termer och deras motsvarigheter f6r vin som framstilts inom gemenskapen.

Kiassificeringen av EFTA-landernas vinproducerande omrden i vinodlingszon B i detta avtal skali
inte hindra nhgra framtida aindringar av gemenskapens klassificeringsschema, som kan fA f6ljdverk-
ningar pA klassificeringen inom ramen f6r avtalet. Alla shdana indringar skan behandlas i enlighet
med de ailmanna besta-nmelserna i avtalet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM ANDRING AV TULLKONCESSIONER OCH OM SARSKILD BEHANDLING AV

SPANIEN OCH PORTUGAL

Elt genomf6rande fullt ut av det system som beskrivs i protokoll 3 kriver hos vissa avtalsslutande
parter andringar i de nationella prisutjAmningssystemen. Dessa Andringar ir inte m6jliga utan Andring
av tullkoncessioner. S.dana andringar torde inte medf6ra behov av kompensation mellan EES-avtalets
avtalsslutande parter.

Det system som beskrivs i protokoll 3 hindrar inte till mpningen av relevanta 6vergingsbest~mmelser
i Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal och skall inte leda till art gemenskapen i dess samman-
sattning den 31 december 1985 ger de avtalsslutande EES-partema en mer gynnad behandling an den
som ges de nya EG-medlemsstatema. SArskilt hindrar tillmpningen av detta system inte uttagandet
av de s&rskilda prisutjimningsbelopp som inf6rdes genom Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal.
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GEMENSAM F6RKLARING OM DJURHALSA

Utan hinder av bestminelsema i punkt 2, kapitel 1 (veterinara frtgor) i bilaga I till avtalet beaktar de
avtalsslutande parterna den nya utvecklingen av gemenskapens lagstiftning pS detta onride och Ar
ense on at konsultera varandra i de fall skilInader i deras lagstiftning om djurskydd skapar hinder f6r
den fria r6rligheten f6r varor. De avtalsslutande partema Ar ense om an f61ja laget pA det hir omrdet.
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GEMENSAM FORKLARING
OM DET HARMONISERADE SYSTEMET

De avtalsslutande partema Ar ense om alt sl snart som m6jligt och senast den 31 december 1992
harmonisera den tyska texten i varubeskrivningen i det harmoniserade systemet och som finns i de
relevanta protokollen och bilagorna till EES-avtalet.
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FORKLARJNGAR AV

REGERINGARNA I

EG:S MEDLEMSSTATER

OCH I EFrA-STATERNA

FRKARING
AV EG-MEDLEMSSTATERNAS OCH EFTA-STATERNAS REGERINGAR

OM UNDERLA TANDET AV GRANSKONTROLLER

Fbr aft frimja fri r6rlighet f6r minniskor skaUl EG-medlemsstaterna och EFTA-staterna samarbeta,
inom ramen f6r den ordning som bestiins av vederb~rande organ, i syfte att f6r varandras medborgare
saint deras familjemedlemmar underlitta kontrollerna vid grinsema mellan sina territorier.
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FORKLARING
AV EG-MEDLEMSSTATERNAS OCH EFTA-STATERNAS REGERINGAR

OM POLITISKA SAMTAL

Europeiska ekonomiska gemenskapen och dess medlemsstater och Europeiska frihandelssammanslut-
ningens medlemsstater uttryckte sin 6nskan at starka sina politiska samtal om utrikespolitik i syfte aft
utveckla narmare relationer pi omrden av 6msesidigt intresse.

De kom dif6r 6verens om detta:

- at hilla informella utbyten av Asikter pi ministernivi vid EES-ridets m6ten. Det kan vara
limpligt at? lita dessa utbyten av Asikter f6rberedas genom m6ten pA statssekreterarnivA,

- att i full utstrickning anvInda de diplomatiska kanaler som finns, sirskilt de diplomatiska
respresentationerna i huvudstaden i det land som har ordf6randeskapet i EG, i Bryssel och i
EFTA-statemas huvudstdder,

- at informellt konsultera pS konferenser och i inter-nationella organisationer,

- att detta inte pi nigot s~tt skall phverka eller ersatta existerande bilaterala kontakter pA detta
omride.
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TILLFALLIGT ARRANGEMANG FOR ATT

FORBEREDA Mr ORDNAT IKRAFTTRADANDE

AV EES-AVTALET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Bryssel
KOMMISSION
Generaldirektoratet for
externa relationer
Generaldirekt6ren

Ambassad6r H. Hafstein
Chef f6r EFTA-delegationen
EFTA-sekretariatet
Rue d'Arlon 118
1040 Bryssel

Herr Ambassad6r,

Jag Aberopar vAra diskussioner anglende det tillfIlliga EES-skedet och f6rstAr att vi ax ense an inriitta
en tillfAlligt arrangemang f6r att f6rbereda ett ordnat ikrafttrAdande av avtalet.

Enligt detta arrangemang skall de strukturer och f6rfaranden som faststAllts under EES-f6rhand-
lingama bibehAllas. En arbetsgrupp pA h6g nivA bitrAdd av expertgrupper liknande den tidigare
f6rhandlingsgruppen pA h6g nivA och f6rhandlings-gruppema bestAende av f6retraidare f6r gemenska-
pen och EFTA, skall bI. a. unders6ka i EES-sammanhang nya gemenskapsregler utfiirdade mellan den
1 augusti 1991 och tidpunkten f6r ikrafttradandet av EES-avtalet. Overenskommelser skall upptecknas
och avslutas antingen i tillaggsprotokoll som fogas till EES-avtalet eller i limpliga beslut frn den
gemensamma EES-kommittdn sedan avtalet tritt i kraft. Varje betydande f6rhandlingsproblem som
uppstAr under det tilffiflliga arrangemanget skall behandlas av den gemensamma EES-kommittdn efter
avtalets ikrafttradande.

Det f6rutsitts anl informations- och konsultationsf6rfarandena i EES-avtalet kan tillImpas endast efter
det att avtalet trait i kraft. Gemenskapen skall informera EFTA-statema under det tiilfAUiga skedet om
f6rslag om nya gemenskaps-regler sedan de framlagts f6r EG:s ministerrId.

Jag skulle vara myckel tacksam f6r Dit samtycke till detta tillfAlliga arrangemang.

Med utmarkt h6gaktning

Horst G. Krenzler

Vol. 1818, 1-31121

1994



380 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait(s

ISLANDS DELEGATION
vid EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
Rue Archimede 5
1040 Bruxelles

Bryssel

Herr Generaldirekt6r,

Hirmed fir jag erkanna mottagandet denna dag av Er skrivelse med f61jande lydelse:

"Jag Aberopar vAra diskussioner ang5ende det tiLlfalliga EES-skedet och f6rstAr at vi Ar ense at
inrita ett tillfilligt arrangemang f6r aft f6rbereda ett ordnat ikrafttradande av avtalet.

Enligt detta arrangemang skall de strukturer och f6rfaranden som faststallts under EES-f6rhand-
lingama bibehAllas. En arbetsgrupp pA h6g nivA bitridd av expertgrupper liknande den tidigare
f6rhandlingsgruppen pA h6g nivA och f6rhand-lingsgruppema bestlende av f6retradare f6r gemenska-
pen och EFTA, skall bl. a. unders6ka i EES-sammanhang nya gemen-skapsregler utfArdade meian
den 1 augusti 1991 och tidpunkten f6r ikrafttradandet av EES-avtalet. Overenskommelser skall
upptecknas och avslutas antingen i till Aggsprotokoll som fogas till EES-avtalet eller i Iimpliga beslut
frin den gemensamma EES-kommitidn sedan avtalet trAtt i kraft. Varje betydande f6rhandlings-
problem som uppstr under det tillfalliga arrangemanget skall behandlas av den gemensamma EES-
kommittdn efter avtalets ikrafttrddande.

Det f6rutsdtts att informations- och konsultationsf6rfarandena i EES-avtalet kan tillimpas endast efter
det aft avtalet tritt i kraft. Gemenskapen skall informera EFTA-statema under det tilifaliga skedet om
f6rslag om nya gemen-skapsregler sedan de framlagts f6r EG:s ministerrAd.

Jag skulle vara mycket tacksam f6r Ditt samtycke till detta tillfalliga arrangemang."

Jag har dran bekrafta mitt samtycke till detta tillfdUiga arrangemang.

Med utmarkt h6gaktning

Hannes Hafstein, Ambassad6r
Chef f6r Islands Delegation

vid Europeiska gemenskapen
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ARRANGEMANG I FRAGA OM

UTGIVNINGEN AV RELEVANT

EES-INFORMATION

ISLANDS DELEGATION
vid EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
Rue Archimede 5
1040 Bruxelles

Bryssel

Arende: Utgivning av EES-relevant information

Herr Generaldirektbr,

I friga om utgivningen av den relevanta EES-informatian som skall publiceras efter ikrafttrAdandet
av EES-avtalet har jag Aran at sammanfatta den traffade 6verenskommelsen enligt f61jande.

Det kommer att bli ett samordnat system besthende av Europeiska gemenskapernas officiella tidning
och med en speciell EES-bilaga. Nir information som skall publiceras bAde f6r EG och EFTA ar
identisk kommer utgivningen av EG i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samtidigt an
fungera sor utgivning pA de tre gemensamma EG/EFrA-spriken, medan informationen ph de
htersthende fyra EFTA-sprken (finska, islandska, norska och svenska) kommer at publiceras i EES-
tillhgget i Europeiska gemenskapemas officiella tidning. EFTA-staterna htar sig at ordna med en
limplig infrastruktur i avsikt an sakerstalla at n6dvAndiga 6vers~ittningar ph de fyra icke EG-
anknutna EFTA-spriken finns tillgAngliga i ratt lid. EFTA-staterna kommer an ha ansvaret for an fh
fram underlaget f6r framstAllningen av EES-tillagget.

Utgivningssystemet kommer att innefatta f6ljande delar:

a) Beslut av den gemensamma EES-komittin sor avser regelverket och andra beslut, akter,
underraittelser etc. av EES-institutloner

Gemensamma EES-kommitndns beslut som avser regelverket skall ges ut ph de nio officiella
spriken i en srskild EES-del av Europeiska gemenskapemas officiella tidning. Den ut-
givningen kommer at fungera som utgivning i frhga om de tre gemensamma sprhken. Dessa
beslut kommer ocksA an ges ut i EES-tillagget ph de nordiska EFTA-landernas officiella sprhk
och, ph EFTA-statemas ansvar, m6jligen, i informationssyfte, ph EFrA:s arbetssprhk.

Samrna gAller i frAga om andra beslut, akter, underrattelser, etc. av EES-institutioner, sarskilt
EES-rhdet och den gemensamma EES-kommitn.

I frAga om beslut av den gemensamma EES-kommittdn som avser regelverket, kommer
innehhllsf6rteckningen an innehhlla hanvisningar till var relevanta intema EG-texter kan Ater-
finnas.
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b) EFTA-information med EG-anknytning

Information frn EFTA-statema, EFTA:s 6vervakningsmyndighet, EFTA:s standiga kommitti
och EFTA-domstolen som avser t.ex. konkurrens, statligt st6d, offentlig upphandling och
tekniska standarder kommer at? publiceras pA de nio officiella EG-sprhken i en sArskild EES-
del av Europeiska gemenskapemas officiella tidning. Den utgivningen kommer ocksh att
fungera som utgivning f6r EFTA-statema pA de tre gemensamma spriken medan de andra fyra
EFTA-sprken kommer at? tryckas i EES-tillagget. NAr det ar av betydelse kommer in-

nehhllsf6rteckningen till EES-delen, respektive EES-tilligget at? innehlla hanvisningar till var
den motsvarande information frAn EG och dess medlemsstater kan Aterfinnas.

c) EG-information med EFTA-anknytning

Information frin EG och dess medlemsstater om t.ex. konkurrens, statligt st6d, offentlig
upphandling och tekniska standarder kommer at publiceras pA de nio officiella EG-spriken i
Europeiska gemenskapemas officiella tidning. Den utgivningen kommer ocksA at fungera som
utgivning f6r EFTA-statema p de tre gemensamma spriken medan de andra fyra EFTA-

sprhken kommer at? tryckas i EES-tillagget. N~r det ar av betydelse kommer hAnvisning att
g6ras till var den motsvarande informationen frin EFTA-statema, EFTA:s 6vervaknings-
myndighet, EIFTA-statemas standiga kommittd och EFTA-domstolen kan Aterfinnas.

De finansiella aspektema pA utgivningssystemet kommer at bli f6remil f6r ett sArskilt arrangemang.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekrifta at Ni samtycker till ovansthende.

Mottag, Herr Generaldirekt6r, f6rsAkran om min utmarkta h6gaktning.

Hannes Hafstein, Ambassad6r
Chef f6r Islands Delegation
vid de Europeiska gemenskaperna

Generaldirekt6r Horst G. Krenzler
Europeiska gemenskapemas kommission
Generaldirektorat I
Avenue d'Auderghem 35
Bryssel
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Bryssel
KOMMISSION
Generaldirektoratet for
extema relationer
Generaldirekt6ren

Ambassad6r H. Hafstein
Chef fbr EFTA-delegationen
EFTA-sekretariatet
Rue d'Arlon 118
1040 Bryssel

Herr Ambassad6r,

HArmed fAr jag erkAnna mottagandet denna dag av Er skrivelse med f6ijande lydelse:

"I frhga om utgivningen av den relevanta EES-information som skal] publiceras efter ikrafttrAdandet
av EES-avtalet har jag Aran an sammanfatta den trAffade 6verenskommelsen enligt f6ijande.

Det kommer art bli et samordnat system bestlende av Europeiska gemenskapernas officiella tidning
och med en speciell EES-bilaga. Nar information som skall publiceras bAde f6r EG och EFTA Ar
identisk kommer utgivningen av EG i Europeiska gemenskapemas officiella tidning samtidigt at
fungera som utgivning pA de tre gemensamma EG/EFTA-sprAken, medan informationen ph de
Atersthende fyra EFTA-sprAken (finska, islindska, norska och svenska) kommer ant publiceras i EES-
tillgget i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. EFTA-statema Atar sig an ordna med en
lamplig infrastruktur i avsikt at sikerstAflla an n6dvdndiga 6versattningar pi de fyra icke EG-
anknutna EFTA-sprken finns tillgAngliga i ran tid. EFTA-staterna kommer at ha ansvaret for an fA
fram underlaget f6r framstAllningen av EES-tilldgget.

Utgivningssystemet kommer at innefatta f61jande delar:

a) Beslut av den gemensamma EES-komittin som avser regelverket och andra beslut, akter,
underriittelser etc. av EES-institutioner

Gemensamma EES-kommittns beslut som avser regelverket skall ges ut ph de nio officiella
spriken i en sArskild EES-de] av Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Den ut-
givningen kommer an fungera som utgivning i frhga om de tre gemensamma sprken. Dessa
beslut kommer ocksh at ges ut i EES-tillAgget ph de nordiska EFTA-lIndemas officiella sprhk
och, pA EFTA-statemas ansvar, m6jligen, i informationssyfte, ph EFTA:s arbetssprltk.
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Samma galler i frhga om andra beslut, akter, underrttelser, etc. av EES-institutioner, sarskilt
EES-rhdet och den gemensamma EES-kommittdn.

I frhga om beslut av den gemensamma EES-kommittdn som avser regelverket, kommer
innehhllsf6rteckningen art innehhlla hanvisningar till var relevanta interna EG-texter kan ,ter-
finnas.

b) EFIA-lnformation med EG-anknytning

Information frfn EFTA-statema, EFTA:s 6vervakningsmyndighet, EFTA:s std.ndiga kommittd
och EFTA-domstolen som avser t.ex. konkurrens, statligt st6d, offentlig upphandling och
tekniska standarder kommer all publiceras pi de nio officiella EG-sprhken i en sdrskild EES-
del av Europeiska gemenskapemas officiella tidning. Den utgivningen kommer ocksl aft
fungera som utgivning f6r EFTA-statema p1 de tre gemensamma spriken medan de andra fyra
EFTA-sprhken kommer aft tryckas i EES-tillagget. NSr det Ar av betydelse kommer innehills-
f6rteckningen till EES-delen, respektive EES-tillagget aft innehhlla hanvisningar till var den
motsvarande information frhn EG och dess medlemsstater kan Aterfinnas.

c) EG-information med EFrA-anknytning

Information frAn EG och dess medlemsstater om t.ex. konkurrens, statligt st6d, offentlig
upphandling och tekniska standarder kommer aft publiceras ph de nio officiella EG-sprhken i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Den utgivningen kommer ocksA aft fungera som
utgivning f6r EFTA-statema p4 de tre gemensamna spriken medan de andra fyra EFTA-
sprhken kommer aft tryckas i EES-tillAgget. Nat det Ar av betydelse kommer hinvisning aft
g6ras till var den motsvarande informationen frAn EFTA-statema, EFTA:s 6vervaknings-
myndighet, EFTA-statemas standiga kommitti och EFTA-domstolen kan Aterfinnas.

De finansiella aspekterna ph utgivningssystemet komner aft bli f6remAl f6r eft sdrskilt arrangemang.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekrifta aft Ni samtycker till ovanstgende."

Jag har Sran bekrafta mitt samtycke till ovansthende.

Mottag, Herr Ambassad6r, f6rsakran om min utmArkta h6gaktning.

Horst G. Krenzler
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ARRANGEMANG RORANDE

UTGIVNINGEN AV EFTA:S ANBUDSINFORDRINGAR

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Bryssel
KOMMISSION
Generaldirektoratet f6r
externa relationer
Generaldirekt6ren

Ambassad6r H. Hafstein
Chef f6r EFTA-delegationen
EFTA-sekretariatet
Rue d'Arlon 118
1040 Bryssel

Arende: Utgivning av EFTA:s anbudsinfordringar

Herr Ambassad6r,

Betriffande det offentligg6rande av anbudsinfordringar frAn EFTA-statema i Europeiska gemenska-
pernas officiella tidning som anges i bilaga XVI till EES-avtalet, har jag Aran alt sammanfatta den
6verenskommelse vi nldde enligt f6ljande:

a) Anbudsinfordringar frfn EFTA-statema skall sandas pA Atminstone ett av gemenskapens sprAk
till Byrln f6r Europeiska gemenskapemas offentliga publikationer (OPOCE). Anbudsin-
fordringen skall ange pA vilket EG-sprlk den skall anses autentisk.

b) OPOCE skall offentligg6ra anbudsinfordringen som skall anses autentisk, i dess helbet i
Europeiska gemenskapemas officiella tidning och i Tenders Electronic Daily, TED:s, databank.
En sammanfattning av de viktigaste delama skall offentligg6ras p1 de 6vriga officiella EG-
sprlken.

c) Anbudsinfordringar frin EFTA skall publiceras av OPOCE i S-serien av Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning tillsammans med anbudsinfordringar frAn EG inom de tids-frister
som framglr av de rAtsakter det hanvisas till i bilaga XVI.

d) EFTA-staterna ltar sig alt se till at anbudsinfordringama 6versands till OPOCE p1 en officiellt
EG-sprlk i s1 god tid atl, f6rutsatt at OPOCE:s skyldighet alt 6versAtta anbudsinfordringarna
till de officiella EG-sprlken och publicera dem i Europeiska gemenskapemas officiella tidning
och i Tenders Electronic Daily inom en tidsrymd av tolv dagar (i brdskande fall fern dagar)
har respekterats, den tid som Ar tiUgAnglig f6r leverant6rer och entre-pren6rer alt avge anbud
och intressef6rklaringar inte skall inskrankas med hAnsyn till tidsfristema som anges i bilaga
XVI.
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e) Anbudsinfordringar fr/n EFTA skall sandas in i samma format som de forebilder av anbudsin-
fordringar som bilagts de raittsakter som det hanvisas till i bilaga XVi. I syfte an uppratta ett
effektivt och snabbt system fbr 6versAttning och publicering, skall emellertid EFTA-statema
beakta at de rekommenderats art g6ra standardiserade anbudsinfordringar f6r var och en av
staterna i enlighet med vad som rekommenderats var och en av de tolv medlemsstaterna i
rekommendation 91/561/EEG av den 24 oktober 1991'.

f) De avtal som undertecknats 1988 och 1989 av EG-kommissionen genom OPOCE och de
utsedda kontrahenterna frhn Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike om publicering av
leverant6rsavtal fr~n EFTA som omfattas av avtalet inom GAT om regeringsupphandling skall
upphAvas ndr EES-avtalet trader i kraft.

g) De finansiella aspektema pA detta publiceringssystem skall behandlas genom ett sanskilt
arrangemang som skall komma till stAnd f6r all 6vrig publicering med anledning av EES.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekrifta art Ni samtycker till ovanstlende.

Mottag, Herr Ambassad6r, f6rsdkran om min utmarkta h6gaktning.

Horst G. Krenzler

EGT nr L 305, 6.11.1991 och EGT nr S 217 A - N, 16.11.1991.
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ISLANDS DELEGATION
vid EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
Rue Archimede 5
1040 Bruxelles

Bryssel

Herr Generaldirektbr,

Harmed fAr jag erkanna mottagandet denna dag av Er skrivelse med f6ljande lydelse:

"Arende: Utgivning av EFTA:s anbudsinfordringar

Betriffande det offentligg6rande av anbudsinfordringar frAn EFTA-staterna i Europeiska gemenska-
pernas officiella tidning som anges i bilaga XVI till EES-avtalet, har jag Aran an sammanfarta den
6verenskommelse vi nAdde enligt f6]jande:

a) Anbudsinfordringar frAn EFTA-staterna skall s5ndas pl Atminstone ett av gemenskapens sprik
till Byrhn f6r Europeiska gemenskapernas offentliga publikationer (OPOCE). Anbudsin-
fordringen skall ange pA vilket EG-sprAk den skall anses autentisk.

b) OPOCE skall offentligg6ra anbudsinfordringen som skall anses autentisk, i dess helhet i
Europeiska gemenskapemas officiella tidning och i Tenders Electronic Daily, TED:s, databank
En sammanfanning av de viktigaste delarna skall offentligg6ras pA de 6vriga officiella EG-
sprhken.

c) Anbudsinfordringar frAn EFTA skall publiceras av OPOCE i S-serien av Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning tillsammans med anbudsinfordringar frAn EG inom de tids-frister
som framghr av de rAttsakter det hanvisas till i bilaga XVI.

d) EFTA-staterna Atar sig alt se till art anbudsinfordringama 6versands till OPOCE ph et officiellt
EG-sprhk i sA god lid an, f6rutsatt at OPOCE:s skyldighet an 6versAtta anbudsinfordringarna
till de officiella EG-sprhken och publicera dem i Europeiska gemenskapemas officiella tidning
och i Tenders Electronic Daily inom en tidsrymd av tolv dagar (i brhdskande fall fern dagar)
har respekterats, den tid som ar tillgiinglig f6r leverantbrer och entre-pren6rer an avge anbud
och intressef6rklaringar inte skall inskrankas med hdnsyn till tidsfristerna som anges i bilaga
XVI.

e) Anbudsinfordringar frAn EFTA skal] sandas in i samma format som de f6rebilder av anbudsin-
fordringar som bilagts de rAttsakter som det hanvisas till i bilaga XVI. I syfte an upprAtta ett
effektivt och snabbt system f6r 6versattning och publicering, skall emellertid EFTA-staterna
beakta alt de rekommenderats at g6ra standardiserade anbudsinfordringar f6r var och en av
staterna i enlighet med vad som rekommenderats var och en av de tolv medlemsstatema i
rekommendation 91/561/EEG av den 24 oktober 19911.

f) De avtal som undertecknats 1988 och 1989 av EG-kommissionen genom OPOCE och de
utsedda kontrahenterna frAn Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Osterrike om publicering av
leverant6rsavtal frAn EFTA som omfattas av avtalet inom GATT om regeringsupphandling skall
upphavas nar EES-avtalet trader i kraft.

EGT nr L 305, 6.11.1991 och EGT nr S 217 A - N, 16.11.1991.
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g) De finansiella aspekterna pA detta publiceringssystem skall behandlas genom en sfrskilt
arrangemang som skall komma till sthnd f6r all 6vrig publicering med anledning av EES.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekr fta att Ni samtycker till ovanstiende."

Jag har dran bekrafta mitt samtycke till ovanstende.

Mottag, Herr Generaldirekt6r, f6rsdikran om min utmirkta h6gaktning.

Hannes Hafstein, Ambassad6r
Chef f6r Islands delegation
vid Europeiska gemenskapema
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OVERENSKOMNA PROTOKOLLSANTECKNINGAR
vid f6rhandlingar om ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och
st&lgemenskapen saint medlemsstatema i dessa och EFTA-staterna om skapandet av ett europeiskt

ekonomiskt samarbetsomrAde

De avtalsslutande parterna har enats om f6ljande:

I frdga om artikel 26 och protokoll 13
F6re ikrafttridandet av avtalet skall den Europeiska gemenskapen med intresserade EFTA-stater
unders6ka om vilikoren f6r tilllimpning mellan gemenskapen och ber6rda EFTA-stater av artikel 26
i avtalet inom fiskerisektorn ir uppfynda oavsett bestimmelsema i f6rsta stycket i protokoll 13.

Ifrdga om artikel 56.3
Ordet "mgrkbar" i artikel 56.3 i avtalet skall f6rsths ha den betydelse det bar i kommissionens
meddelande 86/C 231/02 av den 3 september 1986 om avtal av mindre betydelse som inte faller in
under artikel 85.1 i f6rdraget om upprAttandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT nr C
231, 12.9.1986, s. 2).

I frdga om artikel 90
Det kommer aft klarliggas i EES-ridets arbetsordning art vid beslutsfattandet tala EFTA-ministrar
med en r6st.

Ifrdga om artikel 91
Om det anses n6dvindigt, skall EES-ridet i sin arbetsordning ta in bestsnmelser om m6jligheten aft
tillsitta underkommitter eller arbetsgrupper.

Ifrdga om artikel 91.2
Det kommer aft klarlaggas i EES-rAdets arbetsardning aft orden "ni" omstdndighetema kriver det"
i artikel 91.2 avser den situation dA en avtalsslutande part utnyttjar sin "droit d'dvocation" i enlighet
med artikel 89.2.

I frdga om artikel 94.3
Det ir underf6rstitt aft Gemensamma EES-kommifttn vid et av sina f6rsta sammantrAden, nir den
faststiller sin arbetsordning, fattar beslut om aft tilisitta de underkommidtter eller arbetsgrupper sam
beh6vs sirskilt f6r aft bitraida den vid fullg6randet av dess uppgifter t. ex. nix det giller varors
ursprung och andra tulifrigor.

Ifrdga om artikel 1025
Nir det giller provisarisk suspension enligt artikel 102.5 skall omfattningen och ikrafttridandet kun-
g6ras pA ett linpligt sitt.

Ifrdga om artikel 1026
Artikel 102.6 ir tillimplig endast i friga om rittigheter som faktiskt bar f6rvirvats och inte om
riftigheter sam endast bar f6rvintats. Exempel pA sAdana f6rvrvade riftigheter ir:

- en suspension i friga om fri r6rlighet f6r arbetstagare skall inte piverka en arbetstagares ritt aft
stanna kvar i en avtalsslutande part som ban bar flyttat till redan innan bestlminelserna
upphivdes,

- en suspension i frAga om fri etablering skall inte phverka eft f6retags raiftigheter i en av-
talsslutande part dAr det bar etablerat sig f6re suspensionen,

- en suspension i friga om investeringar i t. ex. fastigheter skall inte piverka investeringar sam
bar giorts f6re tidpunkten f6r suspensionen,
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- en suspension i friga om statlig upphandling skall inte piverka utf6randet av ent kontrakt som
har tilldelats f6re tidpunkten f6r suspensionen,

- en suspension i friga om erkinnandet av ett utbildningsbevis skall inte pAverka ritten f6r
innehavaren av et sidant bevis at fortsitta med sin yrkesverksamhet i en avtalsslutande part
som inte har utfgrdat beviset,

Ifrdga om artikel 103
Om enl beslut fattas av EES-ridet skall artikel 103.1 vra tillamplig.

I frdga om artikel 109.3
Termen "tillampning" i artikel 109.3 i avtalet skall even avse avtalets genomf6rande.

Ifrdga om artikel 111
Suspension ir inte till gagn f6r avtalets goda fungerande och alla anstringningar skall g6ras f6r al
undvika det.

Ifrdga om artikel 1121
Bestunmelserna i artikel 112.1 avser fven f6rhitllandena inom enl visst omr~de.

Ifrdga om artikel 123
Bestimxnelserna i artikel 123 kommer inte att utnylljas p ent otillb6rligt sitt f6r anl hindra utlhin-
nandet av uppgifter pA konkurrensomrAdet.

Ifrdga om artikel 129
Skulle nAgon av dem inte vera beredd ant ratificera avtalet skall signatirema ompr6va lAget.

I frdga om artikel 129
Om nigon av de avtalsslutande parterna inte ratificerar avtalet, skall 6vriga f6rdragsslutande parter
samxankalla en diplomatisk konferens fur anl bed6ma f6ljderna f6r avtalet av den uteblivna ratifika-
tionen och unders6ka m6jligheten av all anta enl protokol innehallande indringar vilka skall vra
f6remil f6r n6dviindiga interna procedurer. En sidan konferens skall sammankallas sA snart det blivit
Wart an en avtalsslutande part inte kommer ant ratificera avtalet eller senast om tidpunkten f6r avtalets
ikrafnriidande inte beaktas.

Ifrdga om protokoll 3
Tillaggen 2 - 7 till protokoll 3 kornner at fardigstIllas innan detta avtal trider i kraft.

Tilliggen 2 - 7 till protokoll 3 skall utarbetas sl snart som m6jligt och i vart fall f6re den 1 juli 1992.
Betriffande tiUAgg 2 skall experter utarbeta en lista 6ver rivaror sam fir bli f6remil f6r prisutjimning
pA basis av de rivaor som var f6remil f6r prisutjimningstgirder i de avtalsslutande parterna f6re
avtalets ikrafttridande.

Ifrdga om protokoU 3, artikel 11
I syfte an underlitta tillimpningen av protokoll nr 2 till frihandelsavtalen skall bestAimmelsema i
protokoll nr 3 till vat och ett av dessa frihandelsavtal r6rande definitionen av begreppet "ursprungs-
varor" och formerna fbr administrativt samarbete indras f6re EES-avtalets ikrafnlridande. Dessa ind-
ringar skall syfta till att bringa de ovannimnda bestnmmelserna, bl.a. de som r6r ursprungsbevis och
administrativt samarbete, sl nira som m6jligt i linje med dem som Aterfmns i protokoll 4 till EES-
avtalet med bibehillande av det "diagonala" kumula-tionssystem och motsvarande bestirnmelser som
f6r nirvarande tillimpas inom ramen fdr protokoll nr 3. Det is slunda underfurstitt art dessa
indringar inte skall indra den liberaliseringsgrad som uppnitts under frihandelsavtalen.

I frdga om protokoU 9
F6re ikrafttridandet av avtalet skall den Europeiska gemenskapen och intresserade EFTA-stater
fortsitta sina diskussioner om 5ndringar av lagstiftningen r6rande transitering av fisk och fiskpro-
dukter i syfte att uppni en tillfredsstllande 16sning.
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Ifrdga om protokoll 11, artikel 14.3
Gemenskapen skall, samtidigt som den till fullo uppfyller kommissionens samordningsrolL utveckla
direkta kontakter ph det sAtt som anges i kommissionens arbetsdokument nr XXI/201/89, om det kan
bidra till att protokollet fungerar pi ett flexibelt och effektivt shtt och sA lange detta sker pA 6msesidig
basis.

I frdga om protokoll 16 och bilaga VI
M6jligheten att vidmakthilla bilaterala avtal p socialfbrsAkringsomrdet efter utghngen av 6vergAngs-
tiderna f6r fri rbrlighet f6r personer kan diskuteras pA bilateral basis mellan Schweiz och intresserade
stater.

I frdga om protokoll 20
De avtalsslutande parterna skall inom ramen f6r de ber6rda intemationella organisationerna utarbeta
regler f6r tillLimpning av Atg~rder till strukturell f6rbittring av den 6sterrikiska flottan, med beaktande
av omfattningen av denna flottas deltagande i den marknad som dessa AtgIrder avser. Vederb6rlig
hlnsyn skall tas till den tidpunkt vid vilken Osterrikes skyldigheter inom ramen f6r Itgarderna f6r
strukturell f6rbittring skall b6rja tillAmpas.

I frdga om protokoll 23 och 24 (artikel 12 om sprdk)
EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall s6rja f6r praktiska arrangemang f6r
6msesidig hjIlp edller vilken som heist annan limplig 16sning sirskilt nar det giller 6versttnings-
frigor.

I frdga om protokoll 30

F6ljande EG-kommitt6er pA statistikomrhdet bar konstaterats vara kommitt6er dAr EFTA-statema
skall delta i full omfattning enligt artikel 2 i detta protokoll.

1. Kommittin fOr Europeiska gemenskapernas statistiprogram
upprittad enligt

389 D 0382: Ridets beslut nr 89/382/EEG, EURATOM av den 19 juni 1989 om tilisattandet
av en kommitti f6r Europeiska gemenskapernas statistiska program (EGT nr L 181, 28.6.1989,
s. 47).

2. KommitUn f6r valuta-, finansiell- och betalningsbalansstatistik
upprittad enligt

391 D 0115: Rhdets beslut nr 91/115/EEG av den 25 februari 1991 om upprittandet av en
kommitt6 f6r valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (EGT nr L 59, 6.3.1991, s. 19).

3. Kommittn f6r statistisk sekretess
upprittad enligt

390 R 1588: Ridets f6rordning (EEG, EURATOM nr 1588/90) av den 11 juni 1990 om
utlimnande av sekretessbelagda statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistik-
kontor (EGT nr 151, 15.6.1990, s. 1).

4. Kommittin f6r harmonisering av bertlbing och sammanstllning av BNP till marknadspris
upprittad enligt

389 L 0130: Rhdets direktiv 89/130/EEG, EURATOM av den 13 februari 1989 om harmonise-
ring av berikningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT nr L 49, 21.2.1989, s.
26).
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5. Rddgivande kommitten f~r ekonomisk och social statistik
upprittad enligt

391 D 0116: Ridets beslut 91/116/EEG av den 25 februari 1991 om upprittandet av Europeiska
ridgivande kommittdn f6r statistik p1 det ekonomiska och sociala omrzidet (EGT nr L 59,
6.3.1991, s. 21).

EFrA-staternas rittigheter och skyldigheter i friga om nimnda EG-kommittder regleras av den
gemensamma f6rklaringen om tillhimpliga procedurer i shdana fall dir EFTA-staterna i
6verensstimmelse med artikel 76 och del VI i avtalet och motsvarande protokoll deltar i full
omfattning i EG-kommitt6er.

Jfrdga om protokoll 36, artikel 2

EFTA-statema kommer, innan avtalet trider i kraft, at besluta om det antal medlemmar fr n eft vart
av deras parlament som skall ingi i den EES gemensamma parlamentarikerkommittdn.

I frdga om protokoll 37
I enlighet med artikel 6 i protokoll 23 omfattar hinvisningen till Ridgivande kommmittdn f6r kartell-
och monopolfrigor (ridets f6rordning (EEG) nr 17/62) ocksh

- Ridgivande kommittin f6r kartell- och monopolfrigor inom transportsektom (ridets direktiv
(EEG) or 1017/68)

- Ridgivande kommittdn f6r avtal- och monopolfrigor inom sj6transportsektom (ridets direktiv
(EEG nr 4056/86)

- Ridgivande kommitt~n f6r avtal- och monopolfrAgor inom lufttransportsektom (ridets
f6rordning (EEG) or 3975/87).

I frdga om protokoll 37
Med tillimpning av ompr6vningsklausulen i artikel 101.2 i avtalet skall vid ikrafttridandet av detta
avtal en kommitt6 laggas till pI listan i protokoll 37, nimligen:

Samordningsgruppen f6r 6msesidigt erkiinnande av utbildningsbevis om h6gre utbildning (ridets
direktiv 89/48/EEG).

Detaljbestimmelser om deltagande kommer at utfdrdas.

Ifrdga om protokoll 47
De avtalsslutande parterna kommer at utarbeta ett system f6r 6msesidigt bistlnd mellan myndigheter
som ar ansvariga f6r at sikerstilla efterlevnaden av gemenskapsbestAmmelser och nationella
bestLixmelser p1 vinomridet p grundval av de relevanta bestnmelserna i ridets f6rordning (EEG)
nr 2048/89 av den 19 juni 1989 som faststiller allminna regler om kontroll inom vinsektorn.

Villkor f6r detta 6msesidiga bistind kommer aft faststillas innan detta avtal trider i kraft. Till dess at
ett sldant system har komnit till stAnd skall de relevanta besLinmelserna i de bilaterala avtalen
mellan gemenskapen och Schweiz och mellan gemenskapen och Osterrike om samarbete och kantroll
p1 vinomrAdet allt&mt tilapas.

lfrdga om bilagorna 17 och VII
Ytterligare sirskilda anpassningar som redovisas i et dokument frAn NG III av den 11 november
1991, terstr at g6ra p1 socialfdrsikringsomrldet och i frlga om 6msesidigt erkinnande av
yrkeskvalifikationer innan EES-avtalet trider i kraft.
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I frdga om bilaga VII
Ingen stat f6r vilken EES-avtalet giller fr efter tidpunkten f6r avtalets ikrafttridande beropa artikel
21 i ridets direktiv nr 75/362/EEG av den 16 juni 1975 (EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1) fbr att kriva
att medborgare frin andra stater f6r vilka avtalet giller genomg&r ytterligare f6rberedande utbildning
f6r aft fA beh6righet sam likare inom socialf6rs-kringen.

I frdga om bilaga VII
Ingen stat f6r vilken EES-avtalet giller fir efter tidpunkten f6r avtalets ikrafttridande Aberopa artikel
20 i ridets direktiv nr 78/686/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1) f6r art kriva
art medborgare frin andra stater f6r vilka avtalet glier genomg&r ytterligare f6rberedande utbildning
f6r aft fi beh6righet sam tandlkare inom socialf6rsikringen.

I frdga om bilaga VII
Ingenjbrer sam tillh6r Stiftelsen f~r det schweiziska registret 6ver ingenj6rer, arkitekter och tekniker
(REG) omfattas av artikel 1 d, fbrsta stycket, i rAdets direktiv nr 89/48/EEG av den 22 december 1988
(EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16) enligt eft generellt system f6r erkinnade av examensbevis utffardade
f~r yrkesutbildningar sam omfattar minst tre Ars studier, i den mAn sam de uppfyller de villkor sam
anges i artikel 1 a i detta direktiv.

I frdga om bilaga IX
Fre den I januari 1993 skall Island, Finland och Norge uppritta en f6rteckning Over de skadef6rsik-
ringsfbretag sam Or undantagna frin kraven i artiklarna 16 och 17 i ridets direktiv nr 73/239/EEG
(EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3) saint 6versinda denna till de 6vriga avtalsslutande parterna.

Ifrdga om bilaga IX
F6re den 1 januari 1993 skall Island uppritta en f6rteckning 6ver de livf6rsikringsf6retag sam ir
undantagna frAn kraven i artiklarna 18, 19 och 20 i ridets direktiv nr 79/267/EEG (EGT nr L 63,
13.3.1979, s. 1) saint Oversinda denna till de 6vriga avtalsslutande partema.

Ifrdga om bilaga XYl
De avtalsslutande partema skall granska rAdets direktiv 91/439/EEG om k6rkort av den 29 juli 1991
i enlighet med det gemensaint 6verenskomna f6rfarandet i avsikt att ta upp det i bilaga XIII om trans-
port.

I frdga om bilaga XM1I
De EFTA-stater sam fir parter i Europeiska avtalet om besittningar i fordon sam deltar i internationell
landsvigstrafik (AETR) skall, innan fOreliggande avtal trider i kraft, gbra f61jande reservation till
AETR:

"Transportverksanhet mellan avtalsslutande parter i EES-avtalet skall anses sam nationell trans-
portverksamhet enligt AETR, i den mAn sidan verksamhet inte omfattar transitering genom ett ter-
ritorium tillh6rande en tredje stat sam fr part i AETR."

Gemenskapen skall vidta de Atg~rder sam beh6vs f6r aft Astadkomma motsvarande iindringar i EG-
medlemsstatemas reservationer.

Ifrdga om bilaga XVI
Det ir underfbrstitt ant artikel 100 i avtalet skall tillimpas pA kommitt6ema inom omridet offentlig
upphandling.
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F6RKLARINGAR AV

EN ELLER FLERA AV

DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

TILL AVTALET OM

ET EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETSOMRADE

FORKLARING AV
FINLANDS, ISLANDS, NORGES OCH SVERIGES REGERINGAR

OM ALKOHOLMONOPOL

Utan art detta inskrdnker skyldigheterna enigt avtalet erinrar Finland, Island, Norge och Sverige om
att deras alkoholmonopol grundar sig pA viktiga hAlso- och socialpolitiska hAnsyn.
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FORKLARING AV
LIECHTENSTEINS OCH SCHWEIZ REGERINGAR

OM ALKOHOLMONOPOL

Utan att detta inskrrnker skyldighetema enligt avtalet erinrar Liechtensteins och Schweiz regeringar
om art deras alkoholmonopol grundar sig pI viktiga jordbruks-, hSlso- och socialpolitiska hdnsyn.

Vol 1818, 1-31121



396 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OM 6MSESIDIGT BISTAND I TULLFRAGOR

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater f6rklarar att de uppfattar att sista meningen i artikel
11.1 i protokoll 11 om 6msesidigt bistAnd i tullfrAgor omfattas av best~immelserna i artikel 2.2 i
protokollet.
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FORKLARING AV EFTA-LANDERNAS REGERINGAR OM FRI
RORLIGHET FOR LATTA LASTBILAR

Fri r6rlighet enligt bilaga 2 om tekniska f6reskrifter, standarder, provning och certifiering, del I
Motorfordon, f6r lWta lastbilar frn den I januari 1995 accepteras av EFTA-lindema under f6rut-
sattning att ny lagstiftning, som ar i 6verensstimmelse med de ovriga motorfordonskategoriema, ir
tillAmplig vid denna tidpunkt.
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FORKLARING AV LIECHTENSTEINS REGERING OM PRODUKTANSVAR

Liechtensteins regering f6rklarar vad avser artikel 14 i rldets direktiv 85/374/EG an Liechtenstein vid
detta avtals ikrafttradande i n6dvandig omfattning skall ha inf6rt lagstiftning om skydd mot atomo-
lyckor motsvarande det sor intemationella konventioner ger.
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FORKLARING AV
LIECHTENSTEINS REGERING OM LANDETS SPECIELLA LAGE

Liechtensteins regering,

som hinvisar till punkt 18 i den gemensamma f6rklaringen av den 14 maj 1991 frin ministerm6tet
mellan Europeiska gemenskapen, dess medlemsstater och Europeiska fribandelssarnmanslutningens
stater,

som pA nytt bekrdftar skyldigheten at skerstalla efterlevnaden av alla bestadmelser i EES-avtalet
och att tilllampa dem i god tro,

f6rvantar sig at vederb6rlig hansyn skall tas enligt EES-avtalet till landets speciella geografiska
f6rhhllanden,

och anser att en situation som motiverar de AtgArder som avses i artikel 112 i EES-avtalet sarskilt
skall anses f6religga, om kapitalinfl6den frAn en annan avtalsslutande part kan aventyra den bofasta
befolkningens tillgng till fastigheter, eller om det i f6rhhllande till antalet stadigvarande bosatta
invinare sker en extraordinAr 6kning av antalet medborgare frAn EG:s medlemsstater eller de andra
EFTA-staterna eier av det totala antalet sysselsittningstillfillen.
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FORKLARING AV OSTERRIKES REGERING
OM SKYDDSATGARDER

6sterrike fbrklarar art de speciella geografiska fbrhAllandena g6r an tillg/ngen pI markomrAden for
bostadsAndamll (sArskilt mark for husbyggande) i delar av Osterrike ar mera knapp An vad som Ar
normalt. Darfor kan st6rningar pA fastighetsmarknaden komma art leda till sAdana allvarliga ekono-
miska, samhlleliga eller milj6betingade problem av regional natur som avses i skyddsklausulen i
artikel 112 i EES-avtalet, och foranleda AtgArder med stbd av den artikeln.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapen anser all f6rklaringen av Osterrikes regering om skyddsltgdrder inte skall
inverka pa de avtalsslutande partemas rdttigheter och skyldigheter enligt delta avtal.
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FORKLARING AV ISLANDS REGERING OM ANVANDNING
AV SKYDDSATGARDER ENLIGT

EES-AVTALET

PA grund av dess ekonomiska ensidiga karaktAr och del f6rh&llandet all dess territorium Ar glest
befolkat f6rklarar Island dct som sin uppfattning art del, utan inskrinkning i de skyldigheter som
fbljer av avtalet, fAr vidta skyddstgrder om tillAmpningen av EES-avtalet medfor bl a. fo1jande:

- allvarliga storningar pA arbetsmarknaden till f6ljd av omfattande inflyttning av arbetskraft till
vissa geografiska omrAden, vissa typer av arbete eller vissa branscher, eller

- allvarliga stbrningar pA fastighetsmarknaden.
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FORKLARING AV SCHWEIZ REGERING OM SKYDDSATGARDER

Schweiz forklarar det som sin uppfattning att landet, till f6ljd av sina speciella geografiska och
demografiska f6rh/llanden, har mojlighet att vidta Stgarder for art begrAnsa invandring frin EES-
lander i handelse av obalans i demografiska, sociala eller ekologiska hanseenden, fbranledd av EES-
medborgares f6rflyttningar.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapen anser an f6rklaringen av Schweiz regering om skyddsAtgArder inte skall
inverka pS de avtalsslutande parternas rittigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
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FORKLARING AV SCHWEIZ REGERING OM INFORANDET
AV HOGSKOLESTUDIER I ARKITEKTUR VID HOGRE TEKNISKA

UTBILDN1NGSANSTALTER

Genom att begira alt examensbeviset i arkitektur som utfflrdas vid de h6gre tekniska utbildningsan-
stalterna i Schweiz inf6rs i artikel 11 i direktiv 85/384/EEG f6rklarar Schweiz sig berett an inrAtta en
kompletterande, ettirig h6gskoleutbildning avslutad med en examen, f6r att ombes6rja att hela utbild-
ningsgingen uppfyller de i artikel 4.1 a f6reskrivna kraven. Denna kompletterande utbildning komner
at inf6ras av f6rbundsregeringens industri- och arbetsmarknadsstyrelse frn och med lIsret
1995/1996.
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DEKLARATION AV OSTERRIKES OCH SCHWEIZ REGERINGAR
OM AUDIOVISUELLA TJANSTER

Med hanvisning till r~dets direktiv 89/552/EEC av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa
bestmmelser som faststallts i medlemsstatemas lagar och andra f6rfattningar om ut6vandet av
sandningsverksamhet for television, f6rklarar Osterrikes och Schweiz regeringar an de i enlighet med
gallande gemenskapsritt, som den tolkats av Europiska gemenskapemas domstol, kommer at ha
m6jlighet at? vidta lAmpliga Atgarder i hAndelse av utlokalisering i syfte att kringgA nationell
lagstiftning.
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FORKLARING AV LIECHTENSTEINS OCH SCHWEIZ
REGERINGAR OM ADMINISTRATIVT BISTAND

Med hainvisning till de bestammelser i EES-avtalet som avser samarbete mellan tillsynsmyndigheter
inom omrAdet f6r finansiella tjanster (bankverksamhet, fondf6retag och handel med virdepapper)
understryker Schweiz och Liechtensteins regeringar den vikt de faster vid principerna om sekretess
och integritet samt f6rklarar sin uppfattning an information som tillhandahalls av deras beh6riga
myndigheter kommer att behandlas av mottagande myndigheter i 6verensstAnimelse med dessa
principer. Detta innebar, om inte annat f61jer av det relevanta regelverket, at

- alla personer som ar eller har varit anstAillda hos myndigheter som tar emot information skall
iaktta tystnadsplikt. Information som betecknas som konfidentielU skaU behandlas dArefter,

- beh6riga myndigheter som tar emot konfidentiell information fAr anvanda denna endast f6r
fullg6rande av sina uppgifter. sAdana de angivits i det relevanta regelverket.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapen anser at den f6rklaring som giorts av Schweiz och Liechtensteins regeringar
om administrativt bisthnd inte skall inverka p5 de avtalsslutande parternas rAttigheter och skyldigheter
enligt detta avtal.
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FORKLARING AV SCHWEIZ REGERING OM TILLAMPNING AV
SKYDDSKLAUSULEN I SAMBAND MED

KAPITALRORELSER

I betraktande av det f6rhtllandet att tillg~ngen pA produktiv mark dr sarskilt liten i Schweiz, art
utlAndsk efterfr5gan pS fast egendom traditionellt har varit stor och an ddrut6ver den andel av den
bofasta befolkningen som bor p5 egen fastighet Ar liten i jimf6relse med vad som giiller f6r 6vriga
Europa, forklarar Schweiz det som sin uppfattning at landet fAr vidta skyddsltgarder, s rskilt om
kapitalinfl6de fr5n andra avtalsslutande parter medf6r st6mingar pA fastighetsmarknaden, vilka bland
annat skulle kunna Aventyra den bofasta befolkningens tillg/ng till fast egendom.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapen anser att den fbrklaring som gjorts av Schweiz regering om tiUlAmpning av
skyddsdklausulen i samband med kapitalrorelser inte skall inverka pA de avtalsslutande parternas
rittigheter och skyldigheter enligt delta avtal.
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FORKLARING AV NORGES REGERING OM DIREKT VERKSTALL-
BARHET FOR EG-INSTITUTIONERNAS BESLUT OM BETALNINGS-

FORPLIKTELSER RIKTADE TILL FORETAG I NORGE

De avtalsslutande partema g6rs uppmArksammma pA a" Norges nuvarande forfattning inte tillAter
direkt verkstlllbarhet f6r EG-institutionemas beslut om betalningsf6rpliktelser riktade till foretag i
Norge. Norge fbrklarar at sdana beslut aven i fortsttningen b6r riktas direkt till f6retagen i friga
och at dessa b6r fullg6ra sina f6rpliktelser i 6verensstAmmelse med nuvarande praxis. Dessa begrans-
ningar i frAga om direkt verkstiillbarhet for EG-institutionemas beslut om betalningsf6rpliktelser galler
inte dotterf6retag eller tillgrnger inom gemenskapens territorium som tillh6r f6retag i Norge.

Om problem skulle uppstS, ar Norge berett an inleda overlaggningar och samarbeta f6r an finna en
16sning som ar tillfredsstallande f6r b~da patter.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

EG-kommissionen skall fortl6pande bevaka den situation som beskrivs i Norges ensidiga f6rklaring.
Kommissionen fir nir som heist inleda 6verliggningar med Norge f6r art finna tillfredsstiUande
16sningar pA de problem som kan uppsti.
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FORKLARING AV OSTERRIKES REGERING
OM VERKSTALLANDET PA DESS TERRITORIUM AV BESLUT AV

EG-INSTITUTIONER OM BETALNINGSFORPLIKTELSER

Osterrike f6rklarar att dess skyldighet art pA sitt territorium verkstilla sAdana beslut av EG-in-
stitutioner som innefattar betalningsf6rpliktelser, endast skall gAIla sidana beslut som till alla delar
omfattas av bestammelserna i EES-avtalet.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Gemenskapen uppfattar Osterrikes fbrklaring ph s sctt an verkstilIandet av beslut enligt vilka f6retag
Adgggs betalningsfbrpliktelser skall sdkerstallas p, Osterrikes territorium i den m~n sidana beslut om
betalningsf6rpliktelser ir grundade - Sven om inte uteslutande - pA bestamnmelser i EES-avtalet.

Kommissionen fir nr som heist ta initiativ till 6verlAggningar med Osterrikes regering for at finna
tillfredsstillande 16sningar p5 eventuella problem som uppstir.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OM VARVSINDUSTRI

Det dr Europeiska gemenskapens 6verenskomna policy art successivt minska nivAn 1A kontraktsbaserat
produktionsst6d till skeppsvarven. Kommissionen f6rsoker ant sanka nivin pA st6dtaket sh ling och
sA snabbt som det ar f6renligt med det sjunde direktivet (90/684/EEG).

Det sjunde direktivet upph6r att galla vid utghngen av Ar 1993. Nar kommissionen avg6r om det
beh6vs eft nylt direktiv kommer den Sven at granska konkurrenssituationen f6r varvsindustrin inom
hela EES mot bakgrund av de framsteg som giorts i frAga om att sAnka e~ler avskaffa kontraktsbaserat
produktionsst6d. Vid denna granskning kommer kommissionen at nAra ridg6ra med EFTA-staterna,
i syfte att skapa vilkor som garanterar at konkurrensen inte snedvrids, varvid hansyn kommer art tas
till resultaten av anstringningama i et? vidare intemationellt sammanhang.
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FQRKLARING AV IRLANDS REGERING TILL PROTOKOLL 28
OM IMMATERIELL AGANDERATT - INTERNATIONELLA KONVENTIONER

Irland uppfattar artikel 5.1 i protokoll 28 som ett Alaggande att med iakttagande av landets konstitu-
tionenla f6reskrifter vidta alla nbdvandiga Itgarder f6r aft Irand skall ansluta sig till de angivna
konventionerna.
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FORKLARING AV EFTA-STATERNAS REGERINGAR OM
EUROPEISKA GEMENSKAPENS STADGA OM GRUNDLAGGANDE SOCIALA

RATIGHETER FOR ARBETSTAGARE

EFTA-statemas regeringar delar uppfattningen att ett utvidgat ekonomiskt samarbete m~ste Atf6ljas
av framsteg i integrationens sociala dimension, vilka mtste uppnfis i fullt samarbete med arbets-
marknadens parter. EFTA-staterna vill aktivt bidra till utvecklingen av den sociala dimensionen i
Europeiska ekonomiska samarbetsomrAdet. De vAlkomnar dtrf6r det f6rstArkta samarbete pS det
sociala omrldet med gemenskapen och dess medlemsstater, som Astadkommits i detta avtal. EFTA-
statemas regeringar dr medvetna om vikten av art i delta sammanhang garantera grundlaggande sociala
rirtigheter f6r arbetstagare i hela EES och st6der de principer och grundlaggande riittigheter sor laggs
fast i stadgan om grundliggande sociala rittigheter av den 9 december 1989, samt plminner om
subsidiaritetsprincipen sor nAmns ddr. De konstaterar att vederb6rlig hansyn mlste tas till mingfalden
av nationell praxis vid genomf6randet av sldana rttigheter, i synnerhet vad giller den roll sor spelas
av arbetsmarknadens parter och kollektivavtal.
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FORKLARING AV OSTERRIKES REGERING
OM GENOMFORANDET AV ARTIKEL 5 i DIREKTIV 76i207/EEG

I FRAGA OM NATTARBETE

Republiken Osterrike forklarar,

med klinnedom om principen om lika behandling, sA som den faststAlls i delta avtal,

med hansyn till Osterrikes skyldighet alt enligt delta avtal inf6rliva gemenskapens regelverk i
6sterrikisk r ttsordning,

med hfinsyn till andra folkrttsliga f6rpliktelser som Osterrike har Atagit sig,

med beaktande av de hAlsoskadliga effektema av nattarbete och av del sdrskilda behovet av skydd f6r
kvinnliga arbetstagare,

att den Ar villig alt beakta del sdrskilda behovet av skydd f6r kvinnliga arbetstagare.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapen anser act den bsterrikiska regeringens ensidiga f6rklaring om genomf6randet
av artikel 5 i direktiv 76/207/EEG i frga om nattarbete inte skall medf6ra nAgon inskrAnkning i
avtalspartemas rittigheter och skyldigheter enligt avtalet.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM EFTA-
STATERNAS RATIIGHETER VID EG-DOMSTOLEN

1 syfte alt 6ka den rattsliga homogeniteten inom EES genom att bereda EFTA-statema och
EFTA:s 6vervakningsmyndighet m6jlighet art intervenera vid EG-domstolen, skall gemen-
skapen andra artiklarna 20 och 37 i stadgan f6r Europeiska gemenskapernas domstol och f6rsta
instansratt .

2. Vidare skall gemenskapen vidta n6dvandiga AtgArder f6r att sakerstalla alt EFTA-statema, vad
betrAffar tilllmpningen av artiklarna 2.2 b och 6 i protokoll 24 till EES-avtalet, fir samnma
rAttigheter som EG-medlemsstaterna enligi artikel 9.9 i f6rordning (EEG) nr 4064/89.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM EFrA-
STATERNAS JURISTERS RATTIGHETER ENLIGT GEMENSKAPSRATTEN

Gemenskapen fOrbinder sig att andra stadgan f6r Europeiska gemenskapemas domstol och- f6rsta
instansrAt f6r all sakerstiilla at de ombud som utses at f6retrada en EFTA-stat eler EFTA:s
6vervakningsmyndighet i ett visst m~l eller frende flr bitrfdas av en rldgivare eller en advokat som
& beh6rig att upptrfda inf6r domstol i en EFTA-stat. Gemenskapen f6rbinder sig vidare att sakerstil-
la a" jurister som ir beh6riga at upptrada inf6r domstol i en EFTA-stat fir f6retrAda ensklda och
nfringsidkare vid Europeiska gemenskapernas dornstol och f6rsta instansrftt.

Nfr de upptrader inf6r Europeiska gemenskapemas domstol och f6rsta instansr-tt, skall sidana ombud,
ridgivare och advokater, itnjuta den immunitet och de rattigheter som krivs f6r at de skall utf6ra
sina uppgifter pi et sjalvstandigt satt, i enlighet med de villkor som skall faststAllas i dessa doms-
tolars arbetsordning.

Gemenskapen skall dessutom vidta n6dvandiga Atgdrder f6r an sakerstAlla at EFTA-staternas jurister
Itnjuter samma rAttigheter enligt gemenskapsratten som EG-medlemsstatemas jurister nar det galler
immunitet i friga om rattsliga rtgirder.

Vol. 1818, 1-31121



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

FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM DELTAGANDE
AV EXPERTER FRAN EFTA-STATERNA I EG-KOMMITTEER

MED ANKNYTNING TILL EES I ENLIGHET MED ARTIKEL 100
I AVTALET

Europeiska gemenskapemas kommission bekraftar at det vid tillampning av de principer som anges
i artike] 100 f6rutsatts at varje EFTA-stat utser sina egna experter. Dessa experter skall vara
jihnstlllda med experter fr~n EG-medlemsstatema i beredningsarbetet inf6r sammankallandet av de
EG-kommittder som ber6rs av rgttsakterna i frAga. EG-kommissionen skall forts~tta med 6ver-
lAggningama sA Iange som det anses n6dvAndigt innan den lAgger fram sitt forslag vid ett formellt
sammantride.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM
ARTIKEL 103 1 AVTALET

Europeiska gemenskapcn anser alt den fir uppskjuta den slutliga tiHAmpningen av det beslut av
Gemensamma EES-kommittdn som avses i artikel 103.1 i avtalet till dess alt de konstitutionella krav
som avses i artikeln till fullo har uppfyUts av EFTA-statema.
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FORKLARING AV EFTA-STATERNAS REGERINGAR
OM ARTIKEL 103.1 1 AVTALET

I syfte at stadkomma ett homogent EES, och utan inskrankning i sina demokratiska institutioners
funktion, kommer EFTA-statema at verka fdr an de n6dvAndiga konstitutionella kraven uppfylls
enligt bestAmmelserna i forsta punkten i artikel 103.1 i EES-avtalet.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OM TRANSITERING INOM FISKESEKTORN

Det Ar gemenskapens uppfattning art artikel 6 i protokoll 9 ocksh kommer art bli tillamplig om en
6msesidigt till-fredsstdllande l6sning pA transiteringsfrigan hate uppnis f6re avtalets ikrafttradande.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN SAMT FINLANDS,
LIECHTENSTEINS, SCHWEIZ, SVERIGES OCH OSTERRIKES

REGERINGAR OM PRODUKTER AV VAL

Europeiska gemenskapen saint Finlands, Liechtensteins, Schweiz, Sveriges och Osterrikes regeringar
f6rklarar at tabell I i till5gg 2 till protokoll 9 inte pAverkar det importf6rbud som de till5mpar f6r
produkter av val.
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FORKLARING AV SCHWEIZ REGERING
OM TULLAR AV FISKAL KARAKTAR

Det interna ftrfarandet f6r omvandling av tullar av fiskal karaktar till intern beskattning har inletts.

Utan art tillampningen av protokoll 5 till avtalet pAverkas, skall Schweiz vid tidpunkten for ikrafttrd-
dandet av den interna beskaitningen avskaffa dessa tullar f6r de tulitaxenummer som upprdknas i
tabellbilagan till protokoll 5, under f6rutsittning att de konstitutionella och 6vriga lagaindringar som
iir n6dvindiga blir godkAnda i enlighet med landets intema lagstiftning.

En folkomr6stning om denna frfga skall hfillas f6re utgAngen av Ir 1993.

Vid positivt resultat av den konstitutionella folkomr6stningen skaU Schweiz verka f6r att tullar av
fiskal karaktar omvandlas till intern beskattning f6re utgingen av Ir 1996.
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FORKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OM BILATERALA AVTAL

Gemenskapen anser art trots aft

- de bilaterala avtalen om varutransporter pA landsvig och med tig mellan Europeiska ekono-
miska gemenskapen och Osterrike och melan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiz,

- de bilaterala avtalen om vissa bestimmelser om jordbruk mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och var och en av EFTA-staterna,

- de bilaterala avtalen om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sverige,
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge och Europeiska ekonoraiska gemenskapen och
Island,

bar faststillts i skilda rittsakter, utg6r de en del av det samlade resultatet av f6rhandlingarna och hr
en n6dvandig f6rutsittning f6r aft gemenskapen skall godkinna EES-avtalet.

Gemenskapen f6rbehiller sig ritten at uppskjuta inghendet av EES-avtalet till dess art den har
underrittats om art ovannknnda bilaterala avtal bar ratificerats av de ber6rda EFTA-staterna.
F6rbehillet avser Even vilka slutsatser som b6r dras i hindelse av att dessa avtal inte ratificeras.
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FORKLARING AV SCHWEIZ REGERING OM AVTALET
MELLAN EEG OCH SCHWEIZISKA EDSFORBUNDET OM VARUTRANSPORTER

PA LANDSVAG OCH MED TAG

Schweiz skall strdiva efter art ratificera det bilaterala avtalet melan EEG och Schweiziska edsf6r-
bundet om varutransporter pA landsvig och med tAg f6re ratifikationen av EES-avtalet, samtidigt som
det vidhller sin stAndpunkt att EES-avtalet och detta bilaterala avtal skall betraktas som tvA skilda
rittsakter med var sift innehAIll.
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FORKLARING AV OSTERRIKES REGERING OM AVTALET
MELLAN EEG OCH REPUBLIKEN OSTERRIKE OM

VARUTRANSPORTER PA LANDSVAG OCH MED TAG

Osterrike skall strdva efter an ratificera det bilaterala avtalet mellan EEG och Republiken Osterrike
om varutransporter pA landsvag och med tAg f6re ratifikationen av EES-avtalet, samtidigt som det
vidhAller sin stfindpunkt att EES-avtalet och detta bilaterala avtal skall betraktas som tvA skilda
rittsakter med var sitt inneh5ll.
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FORKLARING AV EFTA-STATERNAS REGERINGAR
OM EFTA:S FINANSIELLA MEKANISM

EFTA-staterna anser art de "Ilmpliga och rAttvisa 16sningar" som ngmns i den gemensamna
f6rklaringen om den finansiella mekanismen b6r innebiira antingen art en EFTA-stat sor ansluter sig
till gemenskapen inte skall vara bunden av en finansiell f6rpliktelse som EFTA:s finansiella mekanism
har Atagit sig efter den statens anslutning till gemenskapen e~ler alt statens bidrag till EG:s allmanna
budget skall anpassas i motsvarande mAn.
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FORKLARING AV EFTA-STATERNAS REGERINGAR
OM EN DOMSTOL I FORSTA INSTANS

Om dct visar sig n6dv.indigt, kommer EFTA-staterna at upp-ratta cn domstol i f6rsta instans fOr mil
pA konkurrcnsomr-dct.

Vol. 1818. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuel des Traitis 433

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfwrdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

'Eytve cto Fl6Qro, art Uo MaTou Xata evvLax6oa evvevflVa o.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait A Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gj6rt i Oporto annan dag maimfinaaar firia nftjfin hundrua niutu og tv6.

Fatto a Porto, addi' due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd twee-en-negentig.

Gitt i Oporte pA den annen dag i mai i Aret nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena pdivini toukokuuta tuhat yhdeksfnsataayhdeksfinkymment~ikaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
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Por el Consejo y la Comisi6n de las Comunidades Europeas:
For Rtdet og Kommissionen for De Europeiske Fellesskaber:
Fir den Rat und die Kommission der Europaischen Gemeinschaften:
Fia to lu3o'uXto ictat rrv Emrtponrt Tov E1p Wr(XiK6v Kotvo Twv:
For the Council and the Commission of the European Communities:
Pour le Conseil et la Commission des Communaut6s europ6ennes:
Per il Consiglio e la Commissione delle ComunitA europee:
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen:
Pelo Conselho e pela Comissao das Comunidades Europeias:

[JOXO DE DEUS PINHEIRO]1

[FRANS ANDRIESSEN]

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgie:
(For the Kindgom of Belgium:) 2

[WILLY CLAES]

Pi Kongeriget Danmarks vegne:
(For the Kingdom of Denmark:)
(Pour le Royaume de Danemark:)

[UFFE ELLEMANN-JENSEN]

Fur die Bundesrepublik Deutschland:
(For the Federal Republic of Germany:)
(Pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne:)

[HANS-DIETRICH GENSCHER]

Fla nqv EXXInVIK ArlOKpaTia:
(For the Hellenic Republic:)
(Pour la R6publique hell6nique:)

[KONSTANTIN MITSOTAKIS]

Por el Reino de Espafia:
(For the Kingdom of Spain:)
(Pour le Royaume d'Espagne:)

[FRANCISCO FERNANDEZ ORD6IEZ]

The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the General
Secretariat of the Council of the European Union - Les noms des signataires donnds entre crochets 6taient illisibles et
ont t6 fournis par le Secrdtariat g6n6ral du Conseil de l'Union europ6enne.

2 The text within parentheses was translated by the Secretariat of the United Nations - Le texte entre parentheses
a dtd traduit par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Pour la R6publique franqaise:
(For the French Republic:)

[ROLAND DUMAS]

Thar cheann Na hlireann:
(For Ireland:)
(Pour l'Irlande:)

[DAVID ANDREWS]

Per la Repubblica italiana:
(For the Italian Republic:)
(Pour la R6publique italienne:)

[GIANNI DE MICHELIS]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
(For the Grand Duchy of Luxembourg:)

[JACQUES POOS]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
(For the Kingdom of the Netherlands:)
(Pour le Royaume des Pays-Bas :)

[HANS VAN DEN BROEX]

Pela Reptblica Portuguesa:
(For the Portuguese Republic:)
(Pour la R6publique portugaise:)

[VITOR MARTINS]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:)

[HUGH ARBUTHNOTT]
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Fur die Republik Osterreich:
(For the Republic of Austria:)
(Pour la R6publique d'Autriche:)

[ALOIS MOCK]

[WOLFGANG SCHUSSEL]

Suomen tasavallan puolesta:
(For the Republic of Finland:)
(Pour la R6publique de Finlande:)

[PERTTI SALOLAINEN]

Fyrir L9OveldiO Island:
(For the Republic of Iceland:)
(Pour la R6publique d'Islande:)

[JOHN BALDVIN HANNIBALSSON]

Fur das Furstentum Liechtenstein:
(For the Principality of Liechtenstein:)
(Pour la Principaut6 du Liechtenstein:)

[HANS BRUNHART]

For Kongeriket Norge:
(For the Kingdom of Norway:)
(Pour le Royaume de Norv~ge:)

[BJORN TORE GODAL]

F6r Konungariket Sverige:
(For the Kingdom of Sweden:)
(Pour le Royaume de Sute:)

[ULF DINKELSPIEL]

FUr die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Pour la Conf6dration suisse :
Per la Confederazione svizzera:
(For the Swiss Confederation:)

[JEAN PASCAL DELAMURAZI
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RATTELSEPROTOKOLL

TILL AVTALET OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RADS GENERALSEKRETARIAT,

som fungerar som depositarie fr avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrAdet, undertecknat
i Oporto den 2 maj 1992 och i fortslittningen hlnvisat till som "avtalet",

som har faststAllt art avtalstexten, vilken i bestyrkt kopia 6verllnmades till signatarerna den 22 juli
1992, inneh6ll vissa sakliga fel,

som har underr~ttat signatirerna av avtalet om dessa fel och om f6rslag till rittelser saint fastst~ilt den
22 december 1992 respektive den 24 april 1993 som slutdagen f6r invandningar mot fMrslagen,

som har konstaterat att ingen av signatlirerna gjort ntgon inv.ndning inom dessa tidsfrister,

HAR FORETAGIT, denna dag och pA det sltt som framgAr av bilagan, r.ttelser i de giltiga
avtalstexterna av de ifrAgavarande felen och upprittat detta rittelseprotokoll, som i kopia skall
6verlAinnas till de avtalsslutande parterna; den rittade texten skall ersitta den felaktiga texten.

[For the testimonium and signatures, see p. 438 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 438 du present volume.]
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Hecho en Bruselas, el quince de julio de mil novecientos noventa y tres.

Udfardiget i Bruxelles, den femtende juli nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Briissel, am fiinfzehnten Juni neunzehnhundertdreiundneunzig.

'EyLve crnu BLuvXXeg, orit; 8xa irvre Iov.iou X.tt evvtcx6ota evvev'vTa tpkz.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year one thousand nine hundred
and ninety-three.

Fait A Bruxelles, le quinze juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Gj6rt I Brussel hinn fimmtfnda dag jflimfinaaar Aria nitjdn hundru6 niutiu og jarj6.

Fatto a Bruxelles, addi quindici luglio millenovecentonovantatr6.

Gedaan te Brussel, op vijftien juli negentienhonderddriednnegentig.

Utferdiget i Brussel den femtende juli nittenhundreognittitre.

Feito em Bruxellas aos quinze de Julho de mil novecentos e noventa e tres.

Tehty BrysselissA viidenteniitoista pgivind heinkuuta vuonna tuhat
yhdeksansataayhdeksainkymmentiikolme.

Upprittat i Bryssel den femtonde juli nittonhundranittiotre.
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Secretario General

del Consejo de las
Comunidades Europeas

Generalsekretwr
for Ridet for De

europ xske F 1 esskaber

Generalsekretir
des Rates der

Europlischen Gemelnschaften

rCVL KC rpplPoLQQC

Tou EupDouXLou

Tuv EupunaCKaCv KoLvozftuv

Secretary-General
of the Council of the
European Communities

Secrdtaire Gdndral
du Conseil des

Communautds europdennes

Segretarlo Generale
del Consiglio delle
Comunit& Europee

Secretaris-Generaal
van de Raad der

Europese Gemeenschappen

Secrettrio-Geral
do Conselho das

Comunidades Europelas
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BILAGA

1. Main Agreement

page 2: table of contents: in the entry for Part V, replace "avseende" by "ore"

page 4: third paragraph from the bottom, replace at the end the full stop by a comma

page 15, Article 31 second paragraph first line: replace "uppta" by "start&'. Article 32, second line: replace
"myndighetsutvning" by "utfvande av offentlig makt"

page 25, Article 61(2)(b): replace at the end the full stop by a comma

page 37, Article 95 (4) to (6): delete the final "n" in "parlamentarikerkommittdn"

page 40, Article 103(2), third line: correct "tilllimpning" to read "tillimpning'; fifth line: replace "det
upphivande" by "den suspension"

page 42, Article 108(2)b), first line: delete the words "i irenden"

2. Protocols

Protocol 3, page 15: correct dashes against "ur 11 "; page 19: correct dashes against "32"

Protocol 4, page 3, heading for "Tilligg VII', second line, replace "avdelning" by
"avdelningarna"

Protocol 4, page 21, Article 31(2), third subparagraph, first line: correct "EES-kommitt" to read
"EES-kommitt6n"

Protocol 4, page 176, footnote 3: replace "angivelser" by "uppgifter"

Protocol 4. page 184, footnote 3: align the text of the first two lines to footnote 2 on page 180: "Uppgiftema sore
avses i dessa kolumner skall limnas endast om det behvs."

Protocol 14, page 1: Article 2(2), second line: delete "och sore ir"; Article 5, second line: delete "och
tillimpligheten", insert after "av" the following: ", och godtar,"

Protocol 14, page 2, Article 6(1), first line: correct "Efta-statera" to read "EFTA-statema"; Article 7, third line:

replace "" by "till"

Protocol 18, page 1: fifth paragraph, third line: replace "tillfalligt upphivande" by "suspension"

Protocol 25, page 3, Article 7, second line: replace "enhetlighet" by "homogeaitet"

Protocol 31. page 3, heading of Article 4: correct to read: "Utbildning, yrkespraktik och ungdomsfrigor"

Protocol 32, page 1, Article 1(4), second line: move the words "sivil i anslage for ekonormska Ataganden sore i
anslagen for betalningar" to the first line and insert them between "information" and "och"; page 4, Article 5:
correct the beading to read: "Villkor for genomforandet"
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Protocol 34: on page 1, beading: insert between the words "domstolar" and "att" the words "och andra d6mande
myndigheter*; in Article 1, first line: replace "och andra d6mande myndigheter' by "eller annan d6mande
myndighet"

Protocol 36, page 1: correct in the heading and in Article 2, first subparagraph, and Articles 3 to 6
"parlamentariker kommitt" to read "parlamentarikerkommitt'; correct in Article I "Den EES gemensamma
parlamentariker kommittd" to read 'Den gemensamma parlamentarikerkommitd for EES'; correct in Article 2,
second subparagraph "parlamentariker kommittn* to read 'parlamentarikerkommitt"

Protocol 38, page 2, Article 4(1), second line: insert *pi* between "Grekland," and '6n"

3. Final act

page 5, point 6, third line: correct "allmin medicinsk" to read "allminmedicinsk*; replace 'och" by "eller"

page 6, second paragraph from the bottom, second and third lines: replace *publiceringen av EFTA:s
anbudsinfordringar" by "annonsering av EFTA-upphandlingar'

page 7, point 13: correct "regeringarna i Osterrike och Schweiz" to read "Osterrikes och Schweiz regeringar"

page 7, point 14: correct 'regeringarna i Liechtenstein och Schweiz om administrativt bitride" to read
"i.iechtensteins och Schweiz regeringar om administrativt bisthnd"

page 7, point 16: correct "skyddsbestimmelser" to read 'skyddsldausulen"

page 7, point 18: correct *verkstillighet av" to read 'verkstillbarhet for'; correct *r6rande" to read "or"

page 7, point 20: correct "verkstilligheten inom dess territorium for EG-instituttonernas beslut r6rande" to read
'verkstillandet ph dess territoriunm av beslut av EG-institutioner om

page 7, point 24: correct "grun-dliggande" to read 'grand-liggande"

page 8, point 25: correct tillimpnngen" to read "genomforandet"

page 8, point 28: correct "sAvitt avser" to read "enligt"

page 8, point 30: correct 'angiende" to read 'or'

page 8, point 34: correct 'fiskala tullar" to read tullar av fiskal karaktir"

page 8, point 36: correct "Europeiska gemenskapen och Schweiz om godstransporter pd vig och jirnvig" to read
*EEG och schweiziska edsfrrbundet om varutransporter pA landsvig och med tig"

page 8, point 37: correct 'Europeiska gemenskapen och 6sterrike ow godstransporter ph vig och jirnvig" to read
'EEG och Republiken Osterrike ow varutransporter pi landsvig och med tig"

page 8, point 39: correct "en domstol i frrsta instans" to read " en forsta instansrit"

page 55: correct the title to read: "Arrangemang r6rande annonsering av EFTA-upphandlingar'
page 56: correct the subject sentence to read: "Arende: Annonsering av EFTA-upphandlingar"
chapeau, first line: replace "det offentligg6rande av anbudsinfordringar* by 'den annonsering av upphandlingar';
second line: replace "anges" by "avses*;
paragraph (a), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar'; second and third lines:
replace "Anbudsinfordringen" by 'Annonsen'; third line: insert "sor" between *anses" and
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"autentisk";
paragraph (b), first line: replace *offentligg6ra anbudsinfordringen" by "publicera den annons'; imsert 8oe

between "anses" and "autentisk'; third line: replace 'offentligg6rs" by "publiceras';
paragraph (c), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar"; second line: replace
"anbudsinfordringar" by "annonser";
paragraph (d), first line: replace "anbudsinfordringama" by "annonserna om upphandlngar'; second line: replace
*anbudsinfordringarna" by 'annonserna'; fifth line: replace "har respekterats' by "iakttas';
paragraph (e), first line: replace "Anbudsinfordringar" by 'Annonser om uppbandling'; first and second lines:
replace frrebilder av anbudsinfordringar' by "forlagor for annonser om upphandling'; fourth line: replace
"anbudsinfordringar" by "annonser om upphandling";

page 57, paragraph (f), third line: replace "avtalet inom GATT om regeringsupphandling" by
"GATT-6verenskommelsen om statlig upphandling"

page 58: correct the subject sentence to read: ,'Ande: Annonsering av EFTA-upphandlingar"
chapeau, first line: replace "det offentligg6rande av anbudsinfordringar" by *den annonsering av uppbandlingar';
second line: replace 'anges' by "avses';
paragraph (a), first line: replace 'Anbudsinfordringar' by "Annonser om upphandlingar'; second and third lines:
replace "Anbudsinfordringen" by 'Annonsen'; third line: insert "somn between "anses" and 'autentisk';
paragraph (b), first line: replace "offentlgg6ra anbudsinfordringen' by 'publicer den annons'; insert "som
between 'anses' and 'autentisk'; third line: replace "offentligg6ras" by "publiceras';
paragraph (c), first line: replace 'Anbudsinfordringar' by "Annonser om upphandlingar"; second line: replace
'anbudsinfordringar" by "annonser';
paragraph (d), first line: replace "anbudsinfordringarna' by "annonserna om upphandlingar'; second line: replace
"anbudsinfordringarna" by "annonsema'; fifth line: replace "har respekterats by "iakttas';
paragraph (e), first line: replace 'Anbudsinfordringar" by 'Annonser om upphandling'; first and second lines:
replace "frrebilder av anbudsinfordringar" by "forlagor fRr annonser om upphandling'; fourth line: replace
"anbudsmfordringar' by 'annonser om upphandlig;
paragraph (f), third line: replace 'avtalet inom GATT om regeringsupphandling" by "GATT-6verenskommelsen om
statlig upphandling*

page 61, ad Article 94(3), first line: replace "underforstAtt' by "frutsatt"

page 63, ad Protocol 3, Article 11, seventh line: replace "underforstAtt" by "f-rutsatt"

page 66, ad Annex IX (regarding Iceland, Finland and Norway), first and second lines: replace
"skadeforsikingsfrretag" by '""rsikringsfrretag for andra f-rsikringar in livffrsikringar"

page 66, ad Annex XVI, first line: replace "underforstitt' by "f-rutsatt"

page 73, heading, second line: correct "LAGE" to read 'F6RHALLANDEN'

page 80, heading, first line: corrct "DEKLARATION" to read 'FORKLARING"
text, fourth line: correct 'Europiska' to read 'Europeiska"

page 81. fourth line: replace "integntet' by 'specialitet"

page 96, heading, third line: correct 'I ENLIGHET MED to read 'VID TILLAMPNINGEN AV'

page 99, heading, second line: correct "FISKESEKTORN" to read 'FISKERISEKTORN"; second line of the text:
correct 'till-fredsstillande" to read "tillfredsstillande'

page 106, heading, first line: correct "DOMSTOL I FORSTA INSTANS* to read "FORSTA INSTANSRATT";
second line of the text: correct "upp-ritta" to read 'uppritta" and correct 'domstol i forsta instans' to read "f-rsta
instansrit'
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4. Annexes

Annex I. page 36, point 66, entry for Switzerland/liechtenstein: delete "Schwarzenburgstrasse 161. CH-3097"

Annex 1, page 38, point 91, first line: replace 90/118/EEG" by *90/119/EEG"

Annex 1, page 45. point 4, third indent, first line: the date should be corrected to read "22 december 1982", second
line: the reference to the O page should be corrected to read "s. 42"

Annex II, page 4, point 4, third line: "s. 42," following the publication reference should be deleted

Annex I, page 5, point 8, third line: "25.11.1982, s. 31," following the publication reference should be deleted

Annex 1U, page 7, point 13, fourth line: "s. 30," following the publication reference should be deleted

Annex R, page 8, point 17, second indent: replace "Danmark,lrland och Storbritannien' by "Spanien och Portugal"

Annex II, page 15, point 39, third line: "s. 31," following the publication reference should be deleted

Annex II, page 16, point 40, adaptation, first line: move "av skil sore hinfrr sig till buller och
avgassystem" between the words "att vigra", third line: replace "tagande i bruk eller anvindning" by
"tagande i tjInst eller bruk'; fourth line: replace "vilket avser" by *vilka uppfyller"

Annex I1, page 20, point 3, third line: "18.8.1976, s. 16," following the publication reference should be
deleted

Annex II, page 20. point 5, third line: "s. 16," following the publication reference should be deleted

Annex II. page 20, point 6, third line: "s. 16," following the publication reference should be deleted

Annex I1. page 21. point 8, third line: "s. 16," following the publication reference should be deleted

Annex II, page 27, point 2, adaptation a), fourth line: insert comma between "stekeovn" and "pk"

Annex 11, page 30, point 2, third line: "s. 15," following the publication reference should be deleted

Annex II. page 30, point 4, third line: "s. 15," following the publication reference should be deleted

Annex II, page 30, point 6, third line: "s. 17," following the publication reference should be deleted

Annex 11, page 38, point 12, adaptation a) sixth paragraph, first line: insert "1 januari" between "med" and
'1993"

Annex II, page 56, point I1, second line: move "konserverad" to follow "dehydratiserad"; delete the
commas around "belt eller delvis"; in the adaptation, second line, correct "Griddpulver" to read
"griddpulver", in the second line, insert comma after "Island" and in the third line, correct "fl6tepulver" to
read "flotepulver"

Annex I], page 89, second paragraph, third line: replace "Ill" by "100"

Annex II, page 92, fifth line: replace "rittsakten" by "direktivet"

Annex II, page 95. the heading number should be "XXVII" instead of "VXII*, first line of introduction:
replace "utfarda bestimmelser for" by "tillita"; second line: replace "enligt f'rteckningen" by "sksom
frrtecknad"

Annex III, page I, a), ii), second subparagraph, replace "december" by "september"

Annex IV, page 4, Appendix 1: delete the last three entries for Switzerland: "Kraftwerke Brusio AG",
"Elektrizititswerk der Stadt Zirich" and "Schweizerische Bundesbahn"
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Annex VI, page 1, sectoral adaptation I, second line: replace 'EG-bilaga' by "EG-rittsakterna"

Annex VI, page 35, introduction to the adaptations, first line: replace "direktivet" by 'frrordningen'

Annex V1, page 41, paragraph Q. NORGE, item 1, first line: replace 'arbeidskontor' by "arbeidskontorer"
the same page and paragraph, item 2, first line: replace "trygdekontor' by ' trygdekontorer"
the same page and paragraph, item 3, first line: replace trygdekontor" by "trygdekontorer"

Annex V1, page 48, paragraph Q. NORGE, first line: replace 'arbeidskontor och trygdekontor' by

"arbeidskontorer og trygdekontorer"

Annex VI, page 54, paragraph Q. NORGE: replace "Sparebanken Nor' by "Sparebanken NOR"

Annex V1, page 61, under h), section "Q. NORWAY', paragraph 10, add a comma after *Oslo"

Annex VI, page 73, "Modalities', heading, third line: replace "112.1' by '101.1'

Annex VII, page 10, last indent 'Hudsjukdomar och veneriska sjukdomar, fourth line: replace 'hud- og
venenske sykdommer' by 'hudsykdommer og veneriske sykdommer'

Annex VII, page 41, point 69, fourth line: the publication reference should be corrected to read "(EGT n" C
308, 23.12.1978. s. 1)"

Annex XII. page 1, point 1, adaptation (c), first line: insert "i direktivet' between 'artikel 6.2' and 5 'skall'

Annex XII, page 2, adaptation g), first subparagraph, second line: replace "fiskhanteringssektorerna" by
"fiskforidlingssektorerna'; second subparagraph, third and fifth lines: replace "fiskhantenng' by
*fiskfo-ridling'; page 3, adaptation h), second subparagraph, second line: replace "fiskhantering' by
'fiskf'ridling"

Annex XIII. page 3, point 8: correct Simpion to read 'Simplon', point 24: correct 'Appies" to read
"Apples', page 5 heading Finland. point 4, replace "planvigar" by "planlagda vigar',

Annex XIII page 7, point 5, adaptation b), second line: replace 'artikel 112' by "artikel 101'

Annex XIII, page 7, point 6, third line: the publication reference should be corrected to read "EGT nr 52,
16.8.1960, s. 1121/60)"

Annex XIII, page 17, heading preceding point 35: replace "iv)" by "ix)'

Annex XIII, page 28, point 71, fourth line: the publication reference should be corrected to read "(EGT ni
L50, 22.7.1961, s. 975/§1)"

Annex XIV, page 12, point 10, adaptation a), first and second line: replace 'motsvarande bestimmelse i
artikel 6 i protokoll 21 till EES-avtalet" by 'den bestimmelse som enligt protokoll 21 till EES-avtalet
motsvarar artikel 6'

Annex XV, page 4, point 29: correct '13 mars 1987' to read '23 mars 1987.'

Annex XVII, page 2, point 3, last paragraph: the last sentence should be replaced as follows: "Dirpi
frljande indringar eller utbyten skall antas innan detta avtal tritt 1 kraft.'

Annex XVIII. page 1, point I. third line: the publication reference should be corrected to read '(EGT nr L
229, 7.9. 1977, s. 12)'

Annex XVIII, page 4, item c), third line: replace 'horselvem' by "horselsvern"

Annex XXII, page 6. paragraph b), item q), fourth line: replace "kommanditselskap' by
'kommandittselskap"
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[SWEDISH TEXT - TEXTE SUIDOIS]

PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV AVTALET OM EUROPEISKA
EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV AVTALET
OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,
EUROPEISKA KOL- OCH STALGEMENSKAPEN,
KONUNGARIKET BELGIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
HELLENSKA REPUBLIKEN,
KONUNGARIKET SPANIEN,
FRANSKA REPUBLIKEN,
IRLAND,
ITALIENSKA REPUBLIKEN,
STORHERTIGDOMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLANDERNA,
PORTUGISISKA REPUBLIKEN,
FORENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

SAMT

REPUBLIKEN FINLAND,
REPUBLIKEN ISLAND,
FURSTENDOMET LIECHTENSTEIN,
KONUNGARIKET NORGE,
KONUNGARIKET SVERIGE,
REPUBLIKEN OSTERRIKE,

hArefter kallade DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomridet, harefter kallat EES-
avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att artikel 129.2 i EES-avtalet f6reskriver att det skall ratificeras eller godkkmas
av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestAmmelser,

SOM BEAKTAR att det stAr klart att en av signatrerna av EES-avtalet, Schweiziska Edsf6rbundet,
inte har m6jlighet att ratificera EES-avtalet,

SOM BEAKTAR att 6vriga signatarer av EES-avtalet, vilka alltjimt stir fast vid avtalets
m lsattningar, ar fast besluma art sA snart som m6jligt sAtta EES-avtalet i kraft,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum f6r EES-avtalets ikrafttradande miste bestarmas,
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SOM BEAKTAR att sdrskilda bestamelser krivs for EES-avtalets ikrafttrddande sivitt avser
Furstend6met Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av EES-avtalet ar n6dvandiga till f6ljd av att Schweiz inte
ratificerar avtalet,

SOM BEAKTAR att det ar 6nskvdrt att bland justeringarna inf6ra en bestinmelse som visar de
avtalsslutande parternas 6nskan act g6ra det m6jligt f6r Schweiz att i frantiden delta i EES,

HAR BESLUTAT act komma 6verens om f6ljande protokoll:

Artikel I

I. EES-avtalet, sidant det justerats genom detta protokoll, trader i kraft den dag som detta
protokoll trader i kraft mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och
stAlgemenskapen, deras medlemsstater och Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket
Norge, Konungariket Sverige och Republiken Osterrike.

2. SAvitt avser Furstend6met Liechtenstein trader EES-avtalet, sidant det justerats genom detta
protokoll, i kraft den dag som bestrns av EES-ridet och under f6rutsattning att EES-ridet

har beslutat att villkoret i artikel 121 b i EES-avtalet, narnligen att EES-avtalets tillfredsstAl-
lande funktion inte hindras, ar uppfyllt, samt

har fattat de beslut som kravs sarskilt i frAga om tillknpningen pA Liechtenstein av de Atgarder
som redan beslutats av EES-rAdet och av Gemensamina EES-kommitt~n.

3. Liechtenstein fAr delta i sidana EES-ridets beslut som avses i punkt 2 ovan.

Artikel 2

1. Eftersom Schweiziska Edsf6rbundet, till f6ljd av att det inte har ratificerat EES-avtalet, inte ar
part i detta avtal skall ha.nvisningen i EES-avtalets ingress till "SCHWEIZISKA EDSFORBUNDET"
som en av de avtalsslutande parterna utgA.

2. Artikel 2 b i EES-avtalet skall ersattas med fo1jande:

"EFTA-staterna: Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket
Sverige och Republiken Osterrike och, enligt villkoren i artikel 1.2 i protokollet med justeringar
av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomridet, Furstendomet Liechtenstein."

3. EES-avtalet skall justeras ytterligare i enlighet med artiklarna 3 - 20 i detta protokoll.

Artikel 3

I artikel 120 skall orden "protokollen 41, 43 och 44" ersattas med orden "protokollen 41 och 43".

Artikel 4

I artikel 126.1 skall orden "Konungariket Sveriges, Schweiziska Edsf6rbundets" ersittas med orden
"Konungariket Sveriges".
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Artikel 5

Artikel 128.1 skall ersattas med f6ijande:

"Varje europeisk stat som blir medlem av gemenskapen skall, och Schweiziska Edsf6rbundet
eller varje annan europeisk stat som blir medlem av EFTA kan, ans6ka om att bli pan i detta
avtal. Den skall suilla sin ans6kan till EES-ridet."

Artikel 6

Artikel 129.3 skall ersattas med f6ljande:

"3. Detta avtal trader i kraft den dag och pi de villkor som f6reskrivs i protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomridet."

Artikel 7

I punkt 11 i protokoll 1 om 6vergripande anpassning skall orden "artikel 129.3" ersattas med orden
"dagen f6r ikrafttradandet".

Artikel 8

I protokoll 4 om ursprungsregler skall orden "Schweiz" och "schweiziske" ersattas med orden
"Sverige" respektive "svenske" i tillagg V, fomot 2, och i tilligg VI, fotnot 3.

Artikel 9

I protokoll 5 om fiskala tullar (Liechtenstein, Schweiz) skall

- ordet "Schweiz" utgA i rubriken,

- orden "och Schweiz" och "eller Schweiz" utgA i punkterna 1 och 2.

Artikel 10

Protokoll 6 om uppbyggnaden av obligatoriska reservf6rrid i Schweiz och Liechtenstein skall ersattas

med foljande:

"PROTOKOLL 6

OM UPPBYGGNADEN AV OBLIGATORISKA RESERVFORRAD I LIECHTENSTEIN

Liechtenstein fir uppritta ett system med obligatoriska reservforrid av varor som dr n6dvandiga f6r
befolkningens 6verlevnad vid allvarliga fdrsdrjningskriser, om dessa varor i Liechtenstein produceras
i otillrackliga mangder eller inte alls och pi grund av sina egenskaper och sin natur ir sAdana att det
ar m6jligt att bygga upp reservf6rrid av dem.

Liechtenstein skall tillanpa detta system pA ett satt som inte innebar ngon diskriminering, vare sig
direkt eller indirekt, mellan varor som importeras frAn de andra avtalsslutande parterna och likanade
varor eller ersattningsvaror som produceras i det egna landet."

Artikel 11

I protokoll 8 om statliga monopol skall orden "Schweiz och" utgA.
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Artikel 12

I protokoll 9 om handeln med fisk och andra marina produkter skall

- orden "och Schweiz" utgA i tilligg 1, artikel 2, punkt I och orden "Schweiz och" i punkt 2,

- orden "Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska Edsforbundet,
undertecknat den 22 juli 1972, och en efterf61jande skriftvaixling r6rande jordbruk och fiske,
undertecknad den 14 juli 1986," utgA i tilldgg 3.

Artikel 13

I protokoll 15 om 6vergingsperioder f6r fri r6rlighet f6r personer (Schweiz och Liechtenstein) skall

- orden "Schweiz och" utgA i rubriken samt i artikel 8.1 och 2,

- orden "Schweiz respektive" utgA i artiklarna 8.2 och 11,

- artiklarna 2 - 4 och 9.1 utgA.

Artikel 14

I protokoll 16 om tgirder pS den sociala trygghetens omrlde avseende 6vergingsperioder f6r fri
r6rlighet f6r personer (Schweiz och Liechtenstein) skall

- orden "Schweiz och" utgA i rubriken och i artikel 1,

- orden "den schweiziska respektive" utgA i artikel 1,

- orden "schweiziska respektive" utgA i artikel 2,

- orden "schweizisk respektive" utgA i artiklarna 2 och 3 a,

- orden "Schweiz respektive" utgA i artikel 3, f6rsta meningen och a,

- orden "500 avseende Schweiz eller" och orden "avseende Liechtenstein" utgA i anikel 3 c,

- artikel 4 utgA.

Artikel 15

F61jande bestiinmelser i EES-avtalet:

artikel 81 a, b, d, e och f

artikel 82

protokoll 30.2, forsta och andra styckena,

protokoll 31, artikel 1.1 a, b och c, artikel 4.1, 3 och 4, artikel 5.3, f'orsta och andra styckena,
och

protokoll 32

trader i kraft den I januari 1994.
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Artiked 16

1 protokoll 38 om den finansiella mekanismen skall

ordet "tre" ersattas med "tvl" i artikel 2.2,

artikel 2.5 ersattas med foljande:

"5. Summan av de lAn som skall vara berittigade till rantesubventioner enligt artikel I skall
vara 1 500 miljoner ecu och de skall beviljas i lika stora rater under en femirsperiod fr.n
den I juli 1993. Om EES-avtalet trider i kraft efter den dagen, skall perioden omfatta
fern Ar frin ikrafttradandet."

artikel 3.1 ersattas med f6ljande:

"1. Summan av de bidrag som avses i artikel 1 skall vara 500 miljoner ecu och skall beviljas
i lika stora rater under en femirsperiod frin den I juli 1993. Om EES-avtalet trader i
kraft efter den dagen, skall perioden omfatta fern Ar frAn ikrafttradandet."

Arikd 17

I protokoll 41 om befintliga avtal skall foijande utgA:

"29.4.1963/3.12.1976

3.12.1976

Internationella kommissionen f6r skydd av floden Rhen mot milj6f6rorenin-
gar. Blandavtal mellan Schweiziska Edsf6rbundet och Europeiska ekonomis-
ka gemenskapen, Forbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Luxemburg och
Nederlmderna.

Skydd av floden Rhen mot kemiska f6roreningar. Blandavtal mellan
Schweiziska Edsf6rbundet och Europeiska ekonomiska gemenskapen,
F6rbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederlainderna."

Artikel 18

Protokoll 44 om avtalet mellan EEG och Schweiz om godstransporter pA vAg och jaimvag skall utgA.

Artikel 19

I tillagget till protokoll 47 om avskaffande av tekniska handelshinder f6r vin skall fojande justeringar
g6ras:

15. 387 R 0822: RAdets f6rordning (EEG) nr 822/87

- anpassning b)

bestdmmelsen skall utgA,

- anpassningarna d), f), m), och n)

orden ", Schweiz" och "och Schweiz" skall utgA.
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- anpassning k), punkt b)

orden "Schweiz eller" skall utgI,

22. 389 R 2392: Ridets f6rordning (EEG) nr 2392/89:

- anpassning a)

ordet ", Schweiz" skall utgA,

- anpassning c)

orden "Schweiz respektive" skall utgA,

orden "producentlandet i friga" skall ersittas med ordet "producentlandet"

26. 390 R 3201: Kommissionens fbrordning (EEG) nr 3201/90:

- anpassningarna c), d) och f)

bestlimelserna skall utgA.

Artikel 20

Bilagorna I - IX, XII, XIII, XVI och XVIII - XXII till EES-avtalet skall justeras enligt vad som
anges i bilagan till detta protokoll.

Artikel 21

Bestaimelserna, hinvisningama, de sarskilda anpassningarna, perioderna och datumangivelserna
avseende Liechtenstein i EES-avtalet, sidant det justerats genom detta protokoll, skall tillimpas forst
mir EES-avtalet, s.dant det justerats genom detta protokoll, har tritt i kraft sivitt avser Liechtenstein
i enlighet med artikel 1.2 i detta protokoll.

Artikel 22

1. Detta protokoll Ir upprttat i ett enda original pi danska, engelska, finska, franska, grekiska,
islindska, italienska, norska, nederlindska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga
texter ir lika giltiga.

2. Detta protokoll skall ratificeras eller godkannas av de avtalsslutande parterna i enlighet med
deras respektive konstitutionella bestamelser.

Det skall deponeras hos Europeiska gemenskapernas rids generalsekretariat, som skall
6verlarnna bestyrkta kopior till alla ovriga avtalsslutande parter.

Ratifikations- eller godkfinnandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska gemenskapernas
rilds generalsekretariat, som skall anmala detta till alla ovriga avtalsslutande parter.

3. Detta protokoll trfider i kraft den I juli 1993, under forutsittning att alla de avtalsslutande parter
som avses i artikel 1.1 har deponerat sina ratifikations- eller godkainnandeinstrument betrfiffande EES-
avtalet och detta protokoll fore den dagen. Efter den nfimnda dagen trfder detta protokoll i kraft den
forsta dagen i den mAnad som foijer efter den sista deponeringen. Om emellertid en sfdan deponering
sker mindre fin femton dagar fore borjan av den p~fljande mfnaden, trfder detta protokoll inte i kraft
forrain den forsta dagen i den andra mAnaden efter deponeringen.
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4. Sivitt avser Liechtenstein trader detta protokoll i kraft, efter det att Liechtenstein deponerat sina
ratifikationsinstrument avseende EES-avtalet och detta protokoll, den dag som bestArns av EES-rAdet
enligt vilikoren i artikel 1.2.

[For the testimonium and signatures, see p. 452 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 452 du present volume.]
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Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfaerdiget i Bruxelles, den syttende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu BrOssel am siebzehnten Mirz neunzehnhundertdreiundneunzig.

"Eyive oT, BpufA e, Or'T1t 6Ka E~r6 Maprlouf xiAa evwax6ala Evv v 4vra rpia.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred
and ninety-three.

Fait A Bruxelles, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Gj6rt f Brussel hinn sautjAnda dag marsmdnadar 1993.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende maart negentienhonderd driednnegentig.

Utferdiget i Brussel pA den syttende dag i mars i Aret nittenhundre og nittitre.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Margo de mil novecentos e noventa e tros.

Tehty BrysselissS, seitsemgntenbtoista piivi n maaliskuuta vuonna tuhat
yhdeksgnsataayhdekstinkymmenttikolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.
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Por el Consejo y la Comisi6n de las Comunidades Europeas:
For Rfdet og Kommissionen for De Europxeiske Fellesskaber:
Fir den Rat und die Kommission der Europaischen Gemeinschaften:
Ftct to fupf3ou)ito ct Tqv Etttpori "tov E-upocadicv KotvoPT rov:
For the Council and the Commission of the European Communities:
Pour le Conseil et la Commission des Communaut6s europ6ennes:
Per il Consiglio e la Commissione delle ComunitA europee:
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen:
Pelo Conselho e pela Comissdo das Comunidades Europeias:

[RIBERHOLDT] 1

[KRENZLER]

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgie:
(For the Kindgom of Belgium:) 2

[DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT]

Pd Kongeriget Danmarks vegne:
(For the Kingdom of Denmark:)
(Pour le Royaume de Danemark:)

[RIBERHOLDT]

FUr die Bundesrepublik Deutschland:
(For the Federal Republic of Germany:)
(Pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne:)

[GRONHAGE]

Fit trv EU..lVtK j AflhloIcpttiact:
(For the Hellenic Republic:)
(Pour la R6publique hell6nique:)

[EVANGELIDIS]

Por el Reino de Espafia:
(For the Kingdom of Spain:)
(Pour le Royaume d'Espagne:)

[BARCIA GARCfA-VILLAMIL]

I The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the General
Secretariat of the Council of the European Union - Les noms des signataires donnds entre crochets dtaient illisibles et
ont 6td fournis par le Secrdtariat g6ndral du Conseil de I'Union europ6enne.

2 The text within parentheses was translated by the Secretariat of the United Nations - Le texte entre parentheses
a W traduit par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Pour la R6publique frangaise:
(For the French Republic:)

[SCHEER]

Thar cheann Na htireann:
(For Ireland:)
(Pour l'Irlande:)

[MACKERNAN]

Per la Repubblica italiana:
(For the Italian Republic:)
(Pour la R6publique italienne:)

[Di ROBERTO]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
(For the Grand Duchy of Luxembourg:)

[KASEL]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
(For the Kingdom of the Netherlands:)
(Pour le Royaume des Pays-Bas :)

[B. R. BOT]

Pela Repdblica Portuguesa:
(For the Portuguese Republic:)
(Pour la R6publique portugaise:)

[PAULOUSOS DAS NEVES]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:)

[SIR JOHN 0. KERR]
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Fur die Republik Osterreich:
(For the Republic of Austria:)
(Pour la R6publique d'Autriche:)

[WOSCHNAGG]

Suomen tasavallan puolesta:
(For the Republic of Finland:)
(Pour la R6publique de Finlande:)

[SUNDBACK]

Fyrir L 56veldiO Island:
(For the Republic of Iceland:)
(Pour la R6publique d'Islande:)

[HAFSTEIN]

FUr das Furstentum Liechtenstein:
(For the Principality of Liechtenstein:)
(Pour la Principautd du Liechtenstein :)

[H.S.H. PRINCE NIKOLAS VON LIECHTENSTEIN]

For Kongeriket Norge:
(For the Kingdom of Norway:)
(Pour le Royaume de Norvige :)

[BERG]

F6r Konungariket Sverige:
(For the Kingdom of Sweden:)
(Pour le Royaume de Suede:)

[BELFRAGE]
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BILAGA

ENLIGT ARTIKEL 201 PROTOKOLLET MED JUSTERINGAR

AV AVTALET OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

Bilagorna I - IX, XII, XIII, XVI och XVIII - XXII till EES-avtalet skalljusteras enligt f61jande:

I BILAGA I. VETERINARA FRAGOR OCH VAXTSKYDDSFRAGOR

A. Anpassning f6r detta omrAde

Bestarmmelsen om Schweiz och Liechtenstein under rubriken "ANPASSNING FOR
DETTA OMRADE" samt sjalva rubriken skall utgA.

B. Kapitel I. Veterinara frAgor

Inledningen till kapitlet

punkt 3,

orden "frin och med nio minader efter avtalets ikrafttradande och senast fron den
I januari 1994" skall ersattas med "frAn och med den I januari 1994 eller sex
mAnader efter avtalets ikrafttradande, beroende pA vilken dag som intraffar senast".

tidpunkterna betraffande EFTA-staterna som det hanvisas till i de sarskilda
anpassningar som inf6rts vad avser rattsakterna i kapitlet skall ersaittas i enlighet
med f61jande:

- tidpunkterna "den I januari 1993" och "den 31 december 1992" skall
ersAttas med "dagen for avtalets ikrafttr.dande" och "dagen f6re dagen f6r
avtalets ikrafttrddande",

- tidpunkten "den 1 april 1993" skall ersattas med "den f6rsta dagen i den
andra minaden efter avtalets ikrafttradande",

- tidpunkten "den I juli 1993" skall ersdttas med "den f6rsta dagen i den
fjdrde minaden efter avtalets ikrafitradande",

- tidpunkten "den 1 september 1993" skall ersattas med "den dag som'anges
i punkt 3 i den inledande delen av kapitel 1, Veterinara frAgor" i bilaga I till
avtalet".
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1 364 L 0432: RAdets direktiv 64/432/EEG:

- anpassning a)

"Schweiz: Kanton/canton/cantone" skall utgA,

- anpassningarna d), e) och g)

"Schweiz/" skall utgA,

- anpassning f)

orden "Schweiz/" och "fVtrinaire de contr6le/Veterinario di controllo" skall

utgA.

3. 390 L 0426: Ridets direktiv 90/426/EEG:

- anpassning b)

orden "Schweiz/" och "/'Wt rinaire de contr6lelVeterinario di controllo" skall
utgA.

4. 390 L 0539: RAdets direktiv 90/539/EEG:

- anpassning b)

orden "CH eller" och "Schweiz/" skall utgA,

- anpassning g)

"Schweiz/" skall utgA.

12. 385 L 0511: RAdets direktiv 85/511/EEG:

- anpassning a)

"Schweiz/" skall utgA och

orden "Eidgen6ssisches Institut fur Viruskrankheiten und Immunprophylaxe,

Mittelhaiusern" skall ersattas med

- anpassning b)

"Schweiz/" skall utgA.

14. 380 L 0217: RAdets direktiv 80/217/EEG:

- anpassning a)

"Schweiz/" skall utgA.
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18. 364 L 0433: RAdets direktiv 64/433/EEG:

- anpassning j)

"CH-" skall utgi.

20. 371 L 0118: RAdets direktiv 71/118/EEG och

21. 377 L 0099: RAdets direktiv 77/99/EEG:

- anpassning c)

"CH-" och "CH/" skall utgA.

23. 389 L 0437: RAdets direktiv 89/437/EEG:

- anpassning f)

"CH/" skall utgA.

34. 391 L 0495: RAdets direktiv 91/495/EEG:

- anpassning e)

"CH," skall utgA.

66. 389 D 0610: Kommissionens beslut 89/610/EEG:

- anpassning

"Schweiz/" skall utgA.

C. Kapitel II. Diurfoder

- Inledning, punkt 1

orden "Schweiz och" skall utgA.

- Tidpunkten "1 januari 1993", som anges med avseende pi EFTA-staterna i de sirskilda
anpassningar som bestAmts i frAga om de rittsakter som det hAnvisas till i kapitlet, skall
ers~ttas med "dagen f6r avtalets ikrafttradande".

3. 377 L 0101: Rtdets direktiv 77/101/EEG och
4. 379 L 0373: RAdets direktiv 79/373/EEG:

- undantag, andra strecksatsen

orden "Schweiz och" skall utgA.
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BILAGA 11, TEKNISKA FORESKRIFTER. STANDARDER. PROVNING OCH CER-

TIFIERING

A. Kapitel 1. Motorfordon

1. 370 L 0156: RAdets direktiv 70/156/EEG:

- anpassning

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i
schweizisk lag" . skall utgA.

2. 370 L 0157: RAdets direktiv 70/157/EEG:

- anpassningar a) och b)

"CH = Schweiz," skall utgA.

8. 370 L 0388: RAdets direktiv 70/388/EEG,
9. 371 L 0127: RAdets direktiv 71/127/EEG,
17. 374 L 0483: Ridets direktiv 74/483/EEG,
19. 376 L 0114: Rldets direktiv 76/114/EEG,
22. 376 L 0757: RAdets direktiv 76/757/EEG,
23. 376 L 0758: RAdets direktiv 76/758/EEG,
24. 376 L 0759: RAdets direktiv 76/759/EEG,
25. 376 L 0760: RAdets direktiv 76/760/EEG,
26. 376 L 0761: Ridets direktiv 76/761/EEG,
27. 376 L 0762: Riders direktiv 76/762/EEG,
29. 377 L 0538: RAdets direktiv 77/538/EEG,
30. 377 L 0539: Ridets direktiv 77/539/EEG,
31. 377 L 0540: RAdets direktiv 77/540/EEG,
32. 377 L 0541: Rtdets direktiv 77/541/EEG och
39. 378 L 0932: RAdets direktiv 78/932/EEG:

- anpassning

orden " 14 f6r Schweiz" skall utgA.

40. 378 L 1015: RAdets direktiv 78/1015/EEG:

- anpassning a)

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i
schweizisk lag" " skall utgI,

- anpassning b)

orden "14 f6r Schweiz" skall utgA.
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41. 480 L 0780: RAdets direktiv 80/780/EEG:

- anpassning

orden " " Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i
schweizisk lag" " skall utgA.

44. 388 L 0077: RAdets direktiv 88/77/EEG:

- anpassning

orden "14 for Schweiz" skall utgA.

B. Kapitel II. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer

1. 374 L 0150: RAdets direktiv 74/150/EEG:

- anpassning

orden . "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del tipo" i
schweizisk lag" " skall utgA.

11. 377 L 0536: RAdets direktiv 77/536/EEG,
13. 378 L 0764: RAdets direktiv 78/764/EEG,
17. 379 L 0622: RAdets direktiv 79/622/EEG,
20. 386 L 0298: R~dets direktiv 86/298/EEG,
22. 387 L 0402: RAdets direktiv 87/402/EEG och
23. 389 L 0173: RAdets direktiv 89/173/EEG:

- anpassning

orden "14 for Schweiz" skall utgA.

C. Kapitel Ill, Lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar

2. 384 L 0528: RAdets direktiv 84/528/EEG:

- anpassning

orden "CH f6r Schweiz,"skall utgA.

D. KaDitel VI. Bwgg- och anlai2ningsutrustnine

8. 386 L 0295: RAdets direktiv 86/295/EEG och
9. 386 L 0296: RAdets direktiv 86/296/EEG:

- anpassning:

orden "CH f6r Schweiz", skall utgA.
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E. Kapitel VIII, Tryckkirl

2. 376 L 0767: R.dets direktiv 76/767/EEG:

- anpassning

orden "CH for Schweiz," skall utgA.

F. Kapitel IX. Mitinstrument

1 371 L 0316: Ridets direktiv 71/316/EEG:

- anpassning a)

orden "CH for Schweiz," skall utgA,

- anpassning b)

"CH," skall utgA.

6. 371 L 0348: RAdets direktiv 71/348/EEG:

- anpassning

orden "1 Rappen/l centime/I centesimo (Schweiz)" skall utgA

12. 375 L 0106: RAdets direktiv 75/106/EEG:

- anpassning a)

orden "Schweiz och" skall utgA.

G. Kavitel XIV. Godselmedel

1. 376 L 0116: Rldets direktiv 76/116/EEG:

- anpassning a) och b)

", Schweiz" skall utgA.

H. Kapitel XIX. AlImanna bestAmmelser inom tekniska handelshinderomrAdet

1. 383 L 0189: RAdets direktiv 83/189/EEG:

- anpassning g)

"SNV (Schweiz)" och "CES (Schweiz)", inklusive adresserna, skall utgA.
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Kapitel XXVII. Spritdrycker

1 389 R 1576: RAdets forordning (EEG) nr 1576/89:

anpassning h)

6. Brknnvin av vindruvor

foljande skall utgA:

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 D6le du Valais",

7. Fruktbrdnnvin

f61jande skall utgA:

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 B1roche"
Luzerner Birnentrdsch"
Luzerner Kirsch"
Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
Luzerner Zwetschgenwasser"
Mirabelle du Valais"
Rigi Kirsch"
Seelinder Pflumliwasser"
Urschwyzerkirsch"
William du Valais/ Walliser Williams"
Zuger Kirsch",
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9. Gentianabrannvin

fdljande skall utgA:

"9. Gentianabrinnvin
- Gentiane du Jura",

11. Enbdrskryddat brAnnvin

fOijande skall utgA:

"11. Enbarskryddat brdnnvin
- Genievre du Jura",

14. Lik~r

foljande skall utgA:

'14. Likor
- Bernbieter Griottes Liqueur
- Bernbieter Kirschen Liqueur
- Gendpi du Valais",

15. Ovriga spritdrycker

foijande skall utgA:

Bembieter Cherry Brandy Liqueur"
Bernbieter Kriuterbitter"
Eau-de-vie d'herbes du Jura"
Gotthard Kriuterbranntwein"
Luzerner Chruter (KrAuterbranntwein)"
Vieille lie du Mandement"
Walliser Chruter (Krauterbranntwein)"

Ili BILAGA III, PRODUKTANSVAR

385 L 0374: RAdets direktiv 85/374/EEG:

anpassning a) iii) skall utgA,

anpassning b)

orden "Schweiz och" skall utgA.
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IV BILAGA IV, ENERGI

Tilligg I och 2

"Schweiz", inbegripet anteckningarna under Part och Nit som r6r Schweiz, skall utgA.

V BILAGA V. FRI RORLIGHET FOR ARBETSTAGARE

A. Anpassning f6r detta omrAde

Ordet ", Schweiz" skall utgA.

B 3. 368 L 0360: RAdets direktiv 68/360/EEG:

- anpassning e) ii)

"schweiziskt/-a," skall utgA.

VI BILAGA VI. SOCIAL TRYGGHET

A. Anpassning f6r detta omrAde

- punkt I

", Schweiz" skall utgA.

B. 1. RAdets f6rordning (EEG) nr 1408/71:

anpassning b)

bestammelsen skall utgA,

anpassningama g), h), i), j), m) och n)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestxnmelsen, skall utgA,

- anpassningarna k) och I)

rubrikerna och bestainmelsema till de f61jande texterna skall utgA:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171,

anpassning o)

punkten "16.", inklusive bestimmelsen skall utgA.
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2. Ridets f6rordning (EEG) nr 574/72:

- anpassningama a), b), c), d), e), f), g), h) och k)

anteckningen "S.SCHWEIZ", inklusive bestaimelsen, skall utgA.

20. 383 Y 0017: Beslut nr 117 och
21. 383 Y 1112(02): Beslut nr 118:

- anpassning

anteckningen "Schweiz", inklusive bestimmelsen, skall utgA.

34. C/281/88/s. 7: Beslut nr 135:

- anpassning a)

anteckningen "s)", inklusive bestamelsen, skall utgA.

35. C/64/88/s. 7: Beslut nr 136

- anpassning a)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestimmelsen, skall utgA.

C. FORFARANDE FOR EFTA-STATERNAS DELTAGANDE I DEN ADMINISTRATIVA
KOMMISSIONEN FOR SOCIAL TRYGGHET FOR MIGRERANDE ARBETARE OCH I
DEN TILL DENNA KOMMISSION KNUTNA REVISIONSKOMMITTtN ENLIGT
ARTIKEL 101.1 I AVTALET

Ordet "Schweiz," skall utgA.

VII BILAGA VII, OMSESIDIGT ERKANNANDE AV YRKESBEHORIGHET

A. Anpassning f6r detta omrAde

Ordet ", Schweiz" skall utgA.

B. Kapitel A. Allmant system

1. 389 L 0048: RAdets direktiv 89/48/EEG:

- undantaget f6r Schweiz skall utgA.

C. Kapitel B. Juristyrken

2. 377 L 0249: RAdets direktiv 77/249/EEG:

- anpassning

anteckningen "I Schweiz:", inklusive bestammelsen, skall utgA.
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D. Kapitel C. Medicinsk och oaramedicinsk verksamhet

4. 375 L 0362: RAdets direktiv 75/362/EEG:

- undantaget for Schweiz skall utgA,

- anpassning a)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestaimnelsen, skall utgA,

- anpassning b)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA,

- anpassning c)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestammelserna, skall utgA.

- anpassning d)

rubriken "- Tropikmedicin" saint anteckningen "Schweiz: ", inklusive bestamel-
serna skall urgA.

5. 375 L 0363: Rhdets direktiv 75/363/EEG:

- undantaget f6r Schweiz skall utgA.

6. 386 L 0457: RAdets direktiv 86/457/EEG:

- undantaget for Schweiz skall utgA.

8. 377 L 0452: RAdets direktiv 77/452/EEG:

- undantaget f6r Schweiz skall utgA,

- anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestmelsen, skall utgA,

- anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA.

9. 377 L 0453: RAdets direktiv 77/453/EEG:

- undantaget for Schweiz skall utgA.
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10. 378 L 0686: Ridets direktiv 78/686/EEG:

- undantaget f6r Schweiz skall utgA,

anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA,

anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestaxnmelsen, skall utgA,

anpassning c) I.

anteckningen "- I Schweiz:" inklusive bestamelsen, skall utgA.

11. 378 L 0687: RAdets direktiv 78/687/EEG:

- undantaget f6r Schweiz skall utgA.

12. 378 L 1026: RAdets direktiv 78/1026/EEG:

- anpassning

anteckningen "s) I Schweiz', inklusive bestminmelsen, skall utgA.

14. 380 L 0154: RAdets direktiv 80/154/EEG:

- undantaget for Schweiz skall utgi,

- anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestiammelsen, skall utgA,

- anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestnmelsen, skall utgl.

15. 380 L 0155: Rldets direktiv 80/155/EEG:

- undantaget for Schweiz skall utgA.

17. 385 L 0433: RAders direktiv 85/433/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA.
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E. Kapitel D. Arkitektur

18. 385 L 0384: RAdets direktiv 85/384/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "r) I Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA.

F. Kapitel E. Handel och agenturverksamhet

22. 364 L 0224: RAdets direktiv 64/224/EEG:

- anpassningen

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestanmelsen, skall utgA.

28. 374 L 0557: RAdets direktiv 74/557/EEG:

- anpassningen

anteckningen "- Schweiz", inklusive bestdlmelsen, skall utgA.

G. Kapitel G. Tianster f6rkniptade med transporter

38. 382 L 0470: Ridets direktiv 82/470/EEG:

- anpassningen

anteckningen "Schweiz", inklusive bestamelsen, skall utgA.

H. Kapitel 1. Filmindustri

43. 367 L 0043: RAdets direktiv 67/43/EEG:

- anpassningen

anteckningen "I Schweiz:", inklusive bestinumelsen, skall utgA.

VIII BILAGA VIII, ETABLERINGSRATT

Anpassningar for detta omrAde

Ordet ", Schweiz" skall utgA.
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IX BILAGA IX. FINANSIELLA TJANSTER

A. Kapitel I. F6rsdkringar

2. 373 L 0239: Rtdets f6rsta direktiv 73/239/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "g) Schweiz", inklusive bestammelsen, skall utgA,

- anpassning b)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestaimelsen, skall utgA.

It. 379 L 0267: RAdets forsta direktiv 79/267/EEG:

- anpassning b)

anteckningen - Schweiz:" inklusive bestAmmelsen, skall utgA.

13. 377 L 0092: RAdets direktiv 77/92/EEG:

- anpassningarna a) och b)

anteckningen "i Schweiz:" inklusive bestaimelsen, skall utgA.

B. Kapitel 11. Banker och andra kreditinstitut

21. 386 L 0635: RAdets direktiv 86/635/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgA.

C. Kapitel III, Fondb6rser och vardepapper

24. 379 L 0279: Ridets direktiv 79/279/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgA och

orden "dessa Iander" skall ersattas med "delta land".

25. 380 L 0390: Ridets direktiv 80/390/EEG:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgA och

orden "dessa lInder" skall ersAttas med "detta land".
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26. 382 L 0121: Rndets direktiv 82/121/EEC:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgA och

orden "dessa linder" skall ersAttas med "detta land".

27. 388 L 0627: Rtdets direktiv 88/627/EEG:

- anpassningen

", Schweiz" skall utgA.

28. 389 L 0298: RAdets direktiv 89/298/EEG:

- anpassning b)

", Schweiz" skall utgA.

29. 389 L 0592: RMdets direktiv 89/592/EEG:

- anpassning a)

", Schweiz" skall utgA.

X BILAGA XII, FRI RORLIGHET FOR KAPITAL

I. 388 L 0361: RAdets direktiv 88/361/EEG:

- anpassning d)

den fjdrde strecksatsen skall utgA,

femte strecksatsen

orden "och Schweiz" skall utgA.

XI BILAGA XIII. TRANSPORT

A. Anpassning f6r detta omrAde

punkt II

den tredje strecksatsen skall utgA.
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B. Kapitel I. lnlandstransporter

1. 370 R 1108: RAdets f6rordning (EEG) nr 1108/70:

- anpassningen

tillagg A.2 JARNVAG och B. VAGAR

anteckningarna "Schweiz", inklusive bestanimelserna, skall utgA.

12. 389 R 4060: RAdets forordning (EEG) nr 4060/89:

- anpassning b):

anteckningen "b)", inklusive bestammelsen skall utgA.

13. 375 L 0130: RAdets direktiv 75/130/EEG:

- sista meningen i anpassningen skall utgA.

C. Kapitel II. VAitransport

14. 385 L 0003: RAdets direktiv 85/3/EEG:

- andra stycket i anpassningen skall utgA,

- anpassningen, tredje stycket

orden "och Schweiz" skall utgA.

16. 377 L 0143: Rdets direktiv 77/143/EEG:

- anpassningen och den mening som stAr omedelbart fore skall utgA.

20. 385 R 3820: RAdets f6rordning (EEG) nr 3820/85 och

21. 385 R 3821: RAdets f6rordning (EEG) nr 3821/85:

- anpassning b) skall utgA.

22. 376 L 0914: RAdets direktiv 76/914/EEG:

* anpassningen och den mening som stir omedelbart fore skall utgA.

23. 388 L 0599: Rdets direktiv 88/599/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgA.
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25. 362 L 2005: RAdets f6rsta direktiv:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgA.

26. 376 R 3164: RAdets f6rordning (EEG) nr 3164/76:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgA.

28. 374 L 0561: RAdets direktiv 74/561/EEG:

- anpassningen och den mening som stAr omedelbart f6re skall utgA.

34. 372 R 1172: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1172/72:

- anpassning

"Schweiz (CH)," skall utgA.

D. Kapitel IV, Transport pA inre vattenvdgar

46. 387 L 0540: RAdets direktiv 87/540/EEG:

- anpassningen

f61jande skall utgA:

"Schweiz skall genomfora bestammelsema i direktivet senast den I januari 1995."

47. 382 L 0714: RAdets direktiv 82/714/EEG:

- anpassningen

KAPITEL II
Zon 3

anteckningen "Schweiz", inklusive bestrnrnelsen, skall utgA.

E. Kapitel VI, Civil luftfart

62. 390 R 2343: RAdets forordning (EEG) nr 2343/90:

- anpassningen

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestimmelsen, skall utgA.
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XII BILAGA XVI. OFFENTLIG UPPHANDLING

I. 371 L 0304: Ridets direktiv 71/304/EEG:

- anpassning b)

andra stycket skall utgA,

tredje stycket

ordet "6vergingsperioderna" skall ersattas med ordet "6vergingsperioden" och
orden "dessa lander" skall ersattas med "Liechtenstein".

2. 371 L 0305: RAdets direktiv 71/305/EEG:

- anpassning a)

det andra stycket skall utgA,

tredje stycket

ordet "6vergAngsperiodema" skall ersattas med ordet "6vergingsperioden" och
orden "dessa lander" skall ersattas med "Liechtenstein",

- anpassning c)

orden "och Schweiz" skall utgA,

den tredje strecksatsen skall utgA,

- anpassning e)

anteckningen "fIr Schweiz,", inklusive bestamelsen, skall utgA.

3. 377 L 0062: RAdets direktiv 77/62/EEG:

- anpassning a)

det andra stycket skall utgA,

tredje stycket

ordet "6verg~gsperioderna" skall ersattas med ordet "6vergingsperioden" och
orden "dessa lInder" skall ersattas med "Liechtenstein",

- anpassning c)

orden "och Schweiz" skall utgA,

den tredje strecksatsen skall utgA,

- anpassning h)

anteckningen "f6r Schweiz:", inklusive bestAimnelsen, skall utgA.
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4. 390 L 0531: RAdets direktiv 90/531/EEG:

- anpassning a)

det andra stycket skall utgA,

tredje stycket

ordet "overgingsperioderna" skall ersAttas med ordet "6vergAngsperioden" och
orden "dessa inder" skall ersittas med "Liechtenstein",

anpassning e)

orden "och Schweiz" skall utgA, orden "Finland, Liechtenstein" skall ersattas med
orden "Finland och Liechtenstein",

den tredje strecksatsen skall utgA.

5. 389 L 0665: RAdets direktiv 89/665/EEG och
6. 371 R 1182: FOrordning (EEG/Euratom) nr 1182 av den 3 juni 1971,

- anpassning a)

det andra stycket skall utgA,

tredje stycket

ordet "6vergingsperioderna" skall ersattas med ordet "6vergAngsperioden" och
orden "dessa lander" skall ersattas med "Liechtenstein".

Tillagg 1 och 3:

- anteckningen "VII. SCHWEIZ:", inklusive bestammelsen, skall utgA.

Tillagg 2 och 4 - 13:

- anteckningen "SCHWEIZ", inklusive bestinmmelsen, skall utgA.

XIII BILAGA XVIII, HALSA OCH SAKERHET I ARBETET. ARBETSRATT SAMT LIKA
BEHANDLINGFOR KVINNOR OCH MAN

18. 376 L 0207: RAdets direktiv 76/207/EEG:

- anpassningen

orden "Schweiz och" skall utgl,

24. 380 L 0987: RAdets direktiv 80/987/EEG:

- anpassning b)

anteckningen "F. SCHWEIZ", inklusive inklusive bestAmelsen, skall utgA.

Vol. 1818, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 475

XIV BILAGA XIX. KONSUMENTSKYDD

Anpassning f6r detta omrAde

Ordet ", Schweiz" skall utgg.

XV BILAGA XX. MIUO

A. Anpassning for detta omrAde

Ordet ", Schweiz" skall utgA.

B. Kapitel III, Luft

19. 388 L 0609: RAdets direktiv 88/609/EEG:

- anpassning b) och c)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestammelsen, skall utgA.

C. Kapitel V. AvfaIl

31. 384 L 0631: RAdets direktiv 84/631/EEG:

- anpassning b)

orden ", CH f6r Schweiz" skall utgl.

XVI BILAGA XXI, STATISTIK

A. Anpassning f6r detta omrAde

- punkt 1

Ordet "Schweiz," skall utgA.

B. Industristatistik

1. 364 L 0475: RAdets direktiv 64/475/EEG:

- anpassning b)

bestamnelsen skall utgA,

- anpassning d) och e)

ordet ", Schweiz," skall utgA.
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2. 372 L 0211: Ridets direktiv 72/211/EEG:

- anpassning c)

bestinamelsen skall utgA.

3. 372 L 0221: RAdets direktiv 72/221/EEG:

- anpassning b)

bestammelsen skall utgA.

- anpassning d)

ordet "Schweiz," skall utgA,

- anpassning e)

orden "Schweiz och" skall utgA.

4. 378 L 0166: RAdets direktiv 78/166/EEG:

- anpassning e)

order "Schweiz," skall utgA.

C. Transportstatistik

5. 378 L 0546: RAdets direktiv 78/546/EEG:

- anpassning a)

bestummelsen skall utgA,

- anpassning b)

orden "Schweiz och" och "Schweiz/Suisse/Svizzera och" skall utgA,

- anpassning c)

orden "Schweiz och" skall utgA i den andra lIAndergruppen, och

"Schweiz" skall skjutas in f6re "Bulgarien" i den tredje landergruppen,

- anpassning g)

ordet "Schweiz," skall utgA,

- anpassning h)

bestanmmelsen skall utgA.
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6. 380 L 1119: RAdets direktiv 80/1119/EEG:

- anpassning a)

orden "Schweiz och Liechtenstein" och "Schweiz/Suisse/Svizzera och Liech-
tenstein" skall utgA,

- anpassning b)

rubriken "II. EFTA-stater" skall ersattas med "11. EFTA-EES-stater"

orden "18. Schweiz och Liechtenstein" skall utgA,

"18. Schweiz" skall skjutas in omedelbart under rubriken "II1. L.nder som inte
tillh6r EES",

- anpassning d)

orden "EFTA-lander" skall ersAttas med "EFTA-EES-linder".

7. 380 L 1177: Rtdets direktiv 80/1177/EEG:

- anpassning a)

f6rkortningarna "SBB/CFF/FFS" och "BLS", inklusive de fullstAndiga namnen,
skall utgA,

anpassning b)

orden "Schweiz/Suisse/ Svizzera" skall utgA,

anpassning c)

"17. Schweiz" skall utgA under rubriken "II. EFTA-stater" och skjutas in
omedelbart under rubriken "B. lUnder som inte tilIh6r EES",

rubriken "11. EFTA-stater" skall ersattas med "II. EFTA-EES-stater",

D. Statistik 6ver utrikeshandel och handeln inom gemenskapen

8. 375 R 1736: RAdets f6rordning (EEG) nr 1736/75:

- anpassning b), punkt 3

f6ijande skall utgA

"Schweiz och Liechtenstein skall tillsannans utg6ra ett statistiskt territorium.",

- anpassning h)

best rnmelsen skall utgl.
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9. 377 R 0546: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 546/77:

- anpassning a) och b)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestanmelsen, skall utgi

16. 388 R 0455: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 455/88:

- anpassning

orden "f6r Schweiz: CHF 1000" skall utgA.

E. Befolkningsstatistik och socialstatistik

18. 376 R 0311: RAdets f6rordning (EEG) nr 311/76:

- anpassning a)

ordet ", Schweiz" skall utgA.

F. Nationalrdkenskaper - BNI

19. 389 L 0130: RAdets direktiv 89/130/EEG Euratom:

- anpassning b)

ordet "Schweiz," skall utgA.

G. Narinesgrensindelningar

20. 390 R 3037: RAdets f6rordning (EEG) nr 3037/90:

- anpassningen

ordet "Schweiz," skall utgA.

H. Jordbruksstatistik

21. 372 L 0280: RAdets direktiv 72/280/EEG:

- anpassning b)

"Schweiz - " skall utgA,

- anpassning c), e) och f)

ordet ", Schweiz" skall utgA.
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22. 372 D 0356: Kommissionens beslut 72/356/EEG:

- anpassning a)

orden "Schweiz: Endast en region" skall utgA,

- anpassning b)

ordet ", Schweiz" skall utgA.

23. 388 R 0571: R~dets f6rordning (EEG) nr 571/88:

- anpassning e)

anteckningarna B.04, E, J. 17

ordet ", Schweiz" skall utgA,

anpassning f)

bestraxmelsen skall utgA,

anpassning g) och h)

ordet ", Schweiz" och orden "och Schweiz" skall utgA.

24. 390 R 0837: RAdets f6rordning (EEG) nr 837/90:

- anpassning b)

"Schweiz -" skall utgA,

- anpassning d)

order "Schweiz," skall utgA.

Fiskestatistik

25. 391 R 1382: Ridets f6rordning (EEG) nr 1382/91:

- anpassning a)

rubriken "EFTA" skall ersttas med "EFTA-EES-statema".

Energistatistik

26. 390 L 0377: Ridets direktiv 90/377/EEG:

- anpassning a), b) och d)

ordet ", Schweiz" skall utgA.
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XVII BILAGA XXI1. BOLAGSRATT

A. OvergAngstider

Orden "Schweiz och" skall utgA.

B. 1. 368 L 0151: RAdets f6rsta direktiv 68/151/EEG:

- anpassningen

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestkmelsen, skall utgA.

2. 377 L 0091: RAdets andra direktiv 77/91/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestanrmelsen, skall utgA.

3. 378 L 0855: RAdets tredje direktiv 78/855/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestammelsen, skall utgA.

4. 378 L 0660: RAdets fjdrde direktiv 78/660/EEG:

- anpassning a)

anteckningen - i Schweiz:", inklusive bestdimelsen, skall utgA.

6. 383 L 0349: RAdets sjunde direktiv 83/349/EEG:

- anpassningen

anteckningen "s) i Schweiz:", inklusive bestammelsen, skall utgA.

9. 389 L 0667: RAdets tolfte direktiv 89/667/EEG:

- anpassningen

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestanmelsen, skall utgA.
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SLUTAKT

De befuillmdktigade ombuden for:

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,

EUROPEISKA KOL- OCH STALGEMENSKAPEN,

nedan benamnda "gemenskapen", och for:

KONUNGARIKET BELGIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
HELLENSKA REPUBLIKEN,
KONUNGARIKET SPANIEN,
FRANSKA REPUBLIKEN,
IRLAND,
ITALIENSKA REPUBLIKEN,
STORHERTIGDOMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLANDERNA,
PORTUGISISKA REPUBLIKEN,
FORENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

som ar avtalsslutande parter i FOrdraget om upprattandet av EUROPEISKA EKONOMISKA
GEMENSKAPEN och Fordraget om upprittandet av EUROPEISKA KOL- OCH STAL-
GEMENSKAPEN,

nedan benanda "EG-medlemsstaterna',

och

de befulimiktigade ombuden for:

REPUBLIKEN FINLAND,
REPUBLIKEN ISLAND,
FURSTENDOMET LIECHTENSTEIN,
KONUNGARIKET NORGE,
KONUNGARIKET SVERIGE,
REPUBLIKEN OSTERRIKE.

nedan benanda "EFTA-staterna",

har vid ett mote i Bryssel idag den 17 mars 1993 for att underteckna protokollet med justeringar av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomr.det, godkint foijande handlingar:

I. Protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrAdet.

II. Bilagan enligt artikel 20 i protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsomridet, som bifogats det protokollet.

De befullmiktigade ombuden for gemenskapen och for EG-medlemsstatema och de befullmaktigade
ombuden f6r EFTA-statema har godkdnt den gemensamma forklaring som bifogats derma slutakt.
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Vidare har de befullniktigade ombuden f6r gemenskapen och f6r EG-medlemsstaterna och de
befullm iligade ombuden f6r EFTA-staterna godkAnt de 6verenskomna protokollsanteckningar som
bifogats denna slutakt och som Ar av bindande karaktkr.

De befullmaktigade ombuden f6r gemenskapen och f6r EG-medlemsstaterna och de befullmimaigade
ombuden f6r EFrA-staterna har beaktat Frankrikes regerings f6rklaring som bifogats denna slutaki.

De befullmaktigade ombuden f6r gemenskapen och f6r EG-medlemsstaterna och de befullmmkigade
ombuden for EFTA-staterna har beaktat att hAnvisningarna till Schweiz som finns i f61jande
gemensamma f6rklaringar fortecknade i och bifogade den slutaki som undertecknades i Oporto den
2 maj 1992 har upph6rt att gidla:

3. Gemensam f6rklaring om en 6vergAngsperiod f6r utfArdande eller upprattande av

dokument som gkller ursprungsbevis

och

8. Gemensam forklaring om godstransporter pA vAg.

De befullmAktigade ombuden f6r gemenskapen och f6r EG-medlemsstaterna och de befullmAktigade
ombuden f6r EFTA-staterna har beaktat att f61jande avtal faststAllda i de 6verenskomna protokollsan-
teckningar frAn f6rhandlingarna och som bifogats slutakten som undertecknades i Oporto den 2 maj
1992 har upph6rt att galla:

- I frAga om protokoll 16 och bilaga VI.

I frAga om bilaga VII (om ingenj6rer som tillhor Stiftelsen f6r det schweiziska registret 6ver
ingenj6rer).

De har enats om att i den 6verenskomna protokollsanteckningen "i frAga om protokoll 47" skall orden
"gemenskapen och Schweiz och" utgA.

Slutligen har de befullmaktigade ombuden for gemenskapen och f6r EG-medlemsstaterna och de
befullmdktigade ombuden f6r EFTA-staterna i frAga om de f6ridaringar som f6rtecknats i och bifogats
slutakten som undertecknades i Oporto den 2 maj 1992 beaktat alt:

1. f61jande f6ridaringar har upph6rt art galla:

10. FOrklaring av Schweiz regering om skyddsAtgArder.

11. Frklaring av Europeiska gemenskapen.

12. F6rklaring av Schweiz regering om inf6randet av h6gskolestudier i arkitektur vid h6gre
tekniska utbildningsanstalter.

16. F6rklaring av Schweiz regering om tilldmpning av skyddsklausulen i sarband med kapi-
talr6relser.

17. F6rldaring av Europeiska gemenskapen.

34. F6rklaring av Schweiz regering om tullar av fiskal karaktAr.
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36. Forklaring av Schweiz regering om avtalet mellan EEG och schweiziska edsforbundet
om varutransporter pA landsvag och med tAg.

i. i foljande forklaringar har f6rklaringen av Schweiz regering eller forklaringen av Europeiska
gemenskapen angiende Schweiz upphort act galla:

2. Forklaring av Liechtensteins och Schweiz regeringar om alkoholmonopol.

13. F6rklaring av Osterrikes och Schweiz regeringar om audiovisuella tjinster.

14. Forklaring av Liechtensteins och Schweiz regeringar om administrativt bistAnd.

33. Fordaring av Europeiska gemenskapen samt Finlands, Liechtensteins, Schweiz, Sveriges
och Osterrikes regeringar om produkter av val.

35. Forklaring av Europeiska gemenskapen om bilaterala avtal.

[For the testimonium and signatures, see p. 487 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 487 du prisent volume.]
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GEMENSAM FORKLARING

1. EES-avtalets avtalsslutande parter, som fullt ut respekterar utgAngen av den schweiziska
folkomr6stningen den 6 december 1992, beklagar att EES, till f6ljd av att Schweiz inte deltar,
inte kunde fbrveridigas mellan de ursprungligen fOrutsedda avtalsslutande parterna.

2. EES-avtalets avtalsslutande parter bar beaktat att de schweiziska myndighetema har hillit
m6jligheten 6ppen f6r ett framtida deltagande i EES. De kommer att vlkonma ett schweiziskt
deltagande i EES och de kommer vara beredda att inleda forhandlingar om Schweiz inger en
ans6kan i enlighet med artikel 128 i EES-avtalet sAsom det Andrats genom protokollet med
justeringar av EES-avtalet.

3. Ett senare deltagande av Schweiz i EES b6r vara grundat pi bide de resultat som framgir av
det ursprungliga EES-avtalet saint av de bilaterala avtal som det samtidigt forhandlats om och
Andringar som senare kan ha gjorts i dessa avtal.
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OVERENSKOMNA PROTOKOLLSANTECKNINGAR

De avtalsslutande parterna har enats om f6ljande:

I frtga om artikel 15:

Den speciella tidpunkten f6r ikrafttradandet av de i artikel 15 avsedda bestInmelserna beror pA
budgettekniska svArigheter och skall inte inverka pA bilateralt eller multilateralt samarbete inom de
ber6rda omrAdena och inte heller inverka pi det samarbete som avses i artikel 85 i EES-avtalet.

I syfte att sdikerstAlla det regelritta ikrafttradandet av de bestaxnelser som avses i artikel 15, fir
EFTA-staternas experter under perioden fram till den 1 januari 1994 provisoriskt delta i de
kommittder som bistir EG-kommissionen med genomf6rande och utveckling av gemenskapens
verksamheter inom de omrden som omfattas av dessa best~mmelser.

Varje EFTA-stat skall stA f6r sina egna kostnader f6r detta deltagande.

I frAia om artikel 20:

Bilaga IV (Energi)

8. 390 L 0547: RAdets direktiv 90/547/EEG och
9. 391 L 0296: Ridets direktiv 91/296/EEG

vad galler termen "handeln inom EFTA" avser ordet "EFTA" de EFTA-stater betriffande vilka EES-
avtalet har tratt i kraft,

Bilaga XIV (Konkurrens)

1. 389 R 4064: RAdets f6rordning (EEG) nr 4064/89

vad galler termerna "EFTA-dimension" i anpassning a), b) och h), "omsattningen inom EFTA i dess
helhet" i anpassningarna b) och j) samt "EFTA-invinare" i anpassning j) avser ordet "EFTA" de
EFTA-stater betriffande vilka EES-avtalet har tratt i kraft.
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F6RKLARING

AV FRANSKA REPUBLIKENS REGERING

Frankrike beaktar att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomridet inte ar tiliImpligt pA de
utomeuropeiska lander och omrAden som enligt F6rdraget om upprittandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen Ar associerade med gemenskapen.
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Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfaerdiget i Bruxelles, den syttende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu BrOssel am siebzehnten Mdrz neunzehnhundertdreiundneunzig.

"Eyive OTi5 BpuAAe, OTi5 6IKa er0T Mapriou xiAa evviaK6o7a eVV v VTO TplO.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred
and ninety-three.

Fait b Bruxelles, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Gj6rt ( Brussel hinn sautjdnda dag marsmdnadar 1993.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende maart negentienhonderd drieannegentig.

Utferdiget i Brussel pA den syttende dag i mars i aret nittenhundre og nittitre.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Mari;o de mil novecentos e noventa e tras.

Tehty Brysselissl , seitsemintengtoista pivinil maaliskuuta vuonna tuhat
yhdekshnsataayhdeksinkymmentkolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.
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Por el Consejo y la Comisi6n de las Comunidades Europeas:
For R~det og Kommissionen for De Europeiske Fellesskaber:
Fir den Rat und die Kommission der EuropAischen Gemeinschaften:
ra TO 7XUP3oi1to K0t trv Ettpo t.o0v EuponatiK6v Kotvottjcov:

For the Council and the Commission of the European Communities:
Pour le Conseil et la Commission des Communaut6s europ6ennes:
Per il Consiglio e la Commissione delle ComunitA europee:
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen:
Pelo Conselho e pela Comissdo das Comunidades Europeias:

[JOAO DE DEUS PINHEIRO]'

[FRANS ANDRIESSEN]

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgie:
(For the Kindgom of Belgium:) 2

[WILLY CLAES]

PA Kongeriget Danmarks vegne:
(For the Kingdom of Denmark:)
(Pour le Royaume de Danemark:)

[UFFE ELLEMANN-JENSEN]

Fur die Bundesrepublik Deutschland:
(For the Federal Republic of Germany:)
(Pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne:)

[HANS-DIETRICH GENSCHER]

rea tilv EXXrjvticr ArltoKpatia:
(For the Hellenic Republic:)
(Pour la R6publique hell6nique:)

[KONSTANTIN MITSOTAKIS]

Por el Reino de Espafia:
(For the Kingdom of Spain:)
(Pour le Royaume d'Espagne:)

[FRANCISCO FERNANDEZ ORD6F1EZ]

I The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the General
Secretariat of the Council of the European Union - Les noms des signataires donnds entre crochets 6taient illisibles et
ont 6 fournis par le Secretariat g6ndral du Conseil de l'Union europ6enne.

2 The text within parentheses was translated by the Secretariat of the United Nations - Le texte entre parenthises
a dtd traduit par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Pour la R~publique franqaise:
(For the French Republic:)

[ROLAND DUMAS]

Thar cheann Na htireann:
(For Ireland:)
(Pour l'Irlande:)

[DAVID ANDREWS]

Per la Repubblica italiana:
(For the Italian Republic:)
(Pour la Rdpublique italienne:)

[GIANNI DE MICHELIS]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
(For the Grand Duchy of Luxembourg:)

[JACQUES POOS]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
(For the Kingdom of the Netherlands:)
(Pour le Royaume des Pays-Bas :)

[HANS VAN DEN BROEX]

Pela Repiiblica Portuguesa:
(For the Portuguese Republic:)
(Pour la R6publique portugaise:)

[VITOR MARTINS]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:)

[HUGH ARBUTHNOTT]
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FUr die Republik Osterreich:
(For the Republic of Austria:)
(Pour la R6publique d'Autriche:)

[ALOIS MOCK]

[WOLFGANG SCHUSSEL]

Suomen tasavallan puolesta:
(For the Republic of Finland:)
(Pour la R6publique de Finlande:)

[PERTTI SALOLAINEN]

Fyrir L9OveldiO Island:
(For the Republic of Iceland:)
(Pour la R6publique d'Islande:)

[JOHN BALDVIN HANNIBALSSON]

Fur das Firstentum Liechtenstein:
(For the Principality of Liechtenstein:)
(Pour la Principaut6 du Liechtenstein :)

[HANS BRUNHART]

For Kongeriket Norge:
(For the Kingdom of Norway:)
(Pour le Royaume de Norv~ge:)

[BJORN TORE GODAL]

Fbr Konungariket Sverige:
(For the Kingdom of Sweden:)
(Pour le Royaume de Suede:)

[ULF DINKELSPIEL]

FOr die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Pour la Conf6d6ration suisse :
Per la Confederazione svizzera:
(For the Swiss Confederation:)

[JEAN PASCAL DELAMURAZ]
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