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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og fore
skrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og
påhængskøretøjer dertil
(76/ 114/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

tilnærmelse af de nationale retsforskrifter om motor

FÆLLESSKABER HAR —

drevne køretøjer medfører en gensidig anerkendelse

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel

dem udøver på grundlag af de fælles forskrifter;
forudsætningen, for at en sådan ordning fungerer
godt, er, at disse forskrifter anvendes af alle medlems

medlemsstaterne imellem af den kontrol, som hver af

100,

staterne fra samme dato —

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:

De tekniske forskrifter, som motordrevne køretøjer
skal opfylde i medfør af nationale retsforskrifter, ved
rører bl.a. skilte, foreskrevne påskrifter og deres an
bringelsessted og -måde;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af

Ved køretøjer og påhængskøretøjer dertil forstås i
dette direktiv alle motordrevne køretøjer med eller
uden karrosseri, der er bestemt til færdsel på vej, og
som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt
maksimalhastighed på mere end 25 km/t, såvel som
påhængskøretøjer dertil, med undtagelse af skinnekø
retøjer, landbrugs- eller skovbrugsmaskiner og trak
torer og entreprenørmateriel.

medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (8)
kan anvendes for alle køretøjstyper;

Artikel 2

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til
medlemsstat; derfor er det nødvendigt, at alle med
lemsstaterne vedtager de samme forskrifter enten som
tillæg til eller i stedet for deres nuværende retsfor
skrifter, navnlig med henblik på at EØF-standard
typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv

i1 ) EFT nr. C 5 af 8 . 1 . 1975, s. 41 .
(2) EFT nr. C 47 af 27. 2. 1975, s. 4.

(8) EFT nr. L 42 af 23 . 2. 1970, s. 1 .

Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører
skilte, foreskrevne påskrifter og deres anbringelses
sted og -måde, nægte EØF-standardtypegodkendelse
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eller national godkendelse af et køretøj, hvis disse
opfylder kravene i bilaget.
Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører
skilte, foreskrevne påskrifter og deres anbringelses
sted og -måde, nægte indregistrering eller forbyde
salg, ibrugtagning eller brug af køretøjer, hvis disse
opfylder kravene i bilaget.
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dige for at efterkomme dette direktiv, og underretter
straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne sætter disse bestemmelser i kraft fra
den 1 . oktober 1978 .

2. Efter meddelelsen af dette direktiv drager med
lemsstaterne desuden omsorg for at Kommissionen
underrettes i så god tid, at den kan fremsætte sine
eventuelle bemærkninger om ethvert udkast til be
stemmelser af administrativ eller lovmæssig karakter,
som medlemsstaterne har til hensigt at udstede på det
af dette direktiv omfattede område.

Artikel 4
Artikel 6

Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrif
terne i bilaget til den tekniske udvikling, vedtages i
overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

fastsat i artikel 13 i direktiv 70/ 156/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1975 .
Artikel 5

På Rådets vegne
M. TOROS

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden
den 1 . januar 1977 de bestemmelser, der er nødven

Formand
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BILAG

1.

ALMINDELIGE FORSKRIFTER

1.1.

Ethvert køretøj skal være forsynet med et skilt og påskrifter som beskrevet i de føl
gende punkter. Dette skilt og disse påskrifter anbringes af fabrikanten eller dennes
repræsentant.

2.

FABRIKATIONSSKILT

2.1 .

Et fabrikationsskilt af udseende som vist i tillæg til dette bilag skal være solidt fast

gjort på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted, som indgår i en køretøjsdel, der normalt
ikke udskiftes i køretøjets levetid; fabrikationsskiltet skal være let læseligt og omfatte
følgende angivelser anbragt på en måde, så de ikke kan udslettes og i følgende orden:
2.1.1 .

Fabrikantens navn.

2.1.2.

EØF-standardtypegodkendelsesnummer (1).

Dette nummer er sammensat af bogstavet lille »e«, efterfulgt af et tal eller de bogsta
ver, der kendetegner det land, der har udstedt EØF-standardtypegodkendelsen (1 for
Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 6 for Belgien, 11 for Det
forenede Kongerige, 12 for Luxembourg, DK for Danmark, IRL for Irland) og det god
kendelsesnummer, der svarer til nummeret på standardtypegodkendelsesskemaet for
køretøjstypen. Der anbringes en asterisk mellem bogstavet »e« og nummeret eller de
bogstaver, der kendetegner det land, der har udstedt EØF-standardtypegodkendelsen,
og ligeledes mellem dette nummer eller disse bogstaver og godkendelsesnummeret.

2.1.3 .

Køretøjets identifikationsnummer.

2.1.4.

Køretøjets tilladte totalvægt.

2.1.5.

Den samlede tilladte totalvægt for vogntoget i det tilfælde, hvor køretøjet anvendes
som trækkende køretøj.

2.1.6.

Tilladte akseltryk for hver aksel; oplysningerne anføres i rækkefølge forfra bagud.

2.1.7.

Hvis det drejer sig om en sættevogn, tilladte totalvægt på koblingsanordningen.

2.1.8.

Punkterne 2.1.4 til 2.1.7 træder først i kraft 12 måneder efter vedtagelsen af Rådets
direktiv vedrørende mål og vægt for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil
Indtil da kan en medlemsstat imidlertid kræve, at den tilladte totalvægt i henhold til
de nationale retsforskrifter angives på skiltet for ethvert køretøj, som tages i brug på
dens område.

Såfremt den teknisk tilladelige vægt ligger højere end den tilladte totalvægt, kan den
pågældende medlemsstat kræve, at denne ligeledes angives. I så tilfælde angives vægten
i to kolonner: i venstre kolonne den tilladte totalvægt og i højre kolonne den teknisk

tilladelige totalvægt.
2.2.

Fabrikanten kan anbringe supplerende angivelser under eller ved siden af de fore
skrevne påskrifter, uden for et klart afgrænset rektangel, der ikke indeholder andet end
de i punkterne 2.1.1 til 2.1.8 foreskrevne angivelser (se tillæg til dette bilag).

i1) Så længe der ikke er meddelt EØF-standardtypegodkendelse, kan EØF-standardtypegodkendelsesnummeret erstattes
af det nationale godkendelsesnummer.
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3.

KØRETØJETS IDENTIFIKATIONSNUMMER

Køretøjets identifikationsnummer er en struktureret kombination af skrifttegn, som
fabrikanten tildeler hvert køretøj . Det har til formål i en periode på 30 år — uden
anvendelse af yderligere angivelser — at gøre det muligt med fabrikantens bistand
entydigt at identificere ethvert køretøj.
Køretøjets identifikationsnummer skal tilfredsstille følgende forskrifter:

3.1 .

Det skal anføres på fabrikationsskiltet såvel som på chassiset (stellet), på det selvbæ
rende karrosseri eller på en tilsvarende del af køretøjet.

3.1.1 .

Identifikationsnummeret skal bestå af to dele: den første bestående af højst seks skrift
tegn (bogstaver eller tal) skal angive køretøjets almindelige kendetegn, herunder type
og udførelse; den anden, bestående af otte skrifttegn, hvoraf de fire første kan være
bogstaver eller tal og de fire andre kun tal, skal i forbindelse med den første del en
tydigt identificere et bestemt køretøj.

3.1.2.

Identifikationsnummeret skal så vidt muligt stå på en enkelt linje. I teknisk begrundede
undtagelsestilfælde kan en opstilling på to linjer tillades. I sådanne tilfælde er en
adskillelse inden for de to dele imidlertid ikke tilladt.

Der må ikke forekomme mellemrum mellem skrifttegnene.
I den anden del udfyldes hver ubenyttet plads med et nul, således at det krævede antal
skrifttegn på otte opnås.
Hver linje afgrænses foran og bagved af et symbol, som ikke er identisk eller kan for
veksles med et arabertal eller en latinsk versal. Et sådant symbol inden for en linje kan
også tillades mellem de to dele (punkt 3.1.1).
3.2.

Identifikationsnummeret skal desuden:

3.2.1.

Være indpræget på chassiset (stellet), på det selvbærende karrosseri eller på en tilsva
rende del i højre halvdel af køretøjet.

3.2.2.

Være anbragt på et tydeligt og lettilgængeligt sted ved f. eks. udhamring eller lokning
for at undgå, at det udslettes eller forandres.

4.

SKRIFTTEGN

4.1 .

For alle de i punkterne 2 og 3 fastsatte påskrifter skal latinske bogstaver og arabertal
anvendes. Dog skal de latinske bogstaver, der benyttes til de i punkterne 2.1.1, 2.1.3 og
3 fastsatte angivelser, være versaler.

4.2.

Ved angivelse af køretøjets identifikationsnummer gælder følgende:

4.2.1 .

Benyttelse af bogstaverne I, O og Q samt af tankestreger, asterisker eller andre særlige
tegn, bortset fra de i punkt 3.1.2, fjerde afsnit, omhandlede symboler, er ikke tilladt.

4.2.2.

Bogstaver og tal skal mindst være af følgende højde:

4.2.2.1. 7,0 mm for skrifttegn, som anbringes direkte på chassiset (stellet), der selvbærende kar
rosseri eller en tilsvarende del af køretøjet.

4.2.2.2. 4,0 mm for skrifttegn, som anbringes på fabrikationsskiltet.

30. 1 .
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TILLÆG

EKSEMPEL PA FABRIKATIONSSKILTET

( Tf. punkt 2.1 . og 2.2.)

STELLA MOTOR
COMPANY
e*3*1485
— EBA46G00A47269 —

22 000 kg

38 000 kg
1 — 7 000 kg
2 — 8 000 kg
3 — 8 000 kg

!
i
Eksempel på et køretøj i klasse N3.

De i punkt 2.2. omhandlede supplerende angivelser kan anbringes under eller ved siden af de
foreskrevne påskrifter (se de stiplede rektangler i eksemplet ovenfor).
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RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i
motordrevne køretøjer

(76/115/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (*),

indvendige indretning vil senere blive udstedt især for
så vidt angår sikkerhedsseler, nakkestøtter og identi
fikation af betjeningsorganerne;
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrøren
de motordrevne køretøjer omfatter en anerkendelse
medlemsstaterne imellem af den kontrol, der udføres
i hver af dem, på grundlag af fælles forskrifter; for at
et sådant system skal kunne fungere tilfredsstillende,
må disse forskrifter anvendes af alle medlemsstater
fra samme dato —

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

De tekniske forskrifter, som motordrevne køretøjer
skal opfylde i henhold til de enkelte staters lovgiv
ning, vedrører bl.a. sikkerhedsselernes forankring;

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til
medlemsstat; det er nødvendigt, at alle medlemsstater
— enten ved siden af eller i stedet for deres nuvæ

rende forskrifter — gennemfører ensartede bestem
melser navnlig med henblik på, at EØF-standardtype
godkendelse i overensstemmelse med Rådets direktiv

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på forankring i
motordrevne køretøjer af sikkerhedsseler til frem
adrettede sæder bestemt for voksne personer.
Artikel 2

70/ 156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (3)
kan anvendes for enhver type af køretøjer;

fælles forskrifter vedrørende kabinens indre, betje
ningsorganernes udformning, taget, ryglænene og
bagsiden af sæderne er fatsat i direktiv
74/60/EØF (4); fælles forskrifter vedrørende den ind
vendige indretning med henblik på styreapparatets
opførsel ved sammenstød er fastsat i direktiv 74/297/
EØF (5); fælles forskrifter vedrørende sædernes mod
standsdygtighed og forankring er fastsat i direktiv
74/408/EØF (6); de øvrige forskrifter angående den
(*)
(*)
(8)
(<)
(5)
(•)

EFT nr. C 5 af 8. 1 . 1975, s. 41 .
EFT nr. C 47 af 27. 2. 1975, s. 45 .
EFT nr. L 42 af 23 . 2. 1970, s. 1.
EFT nr. L 38 af 11 . 2. 1974, s. 2.
EFT nr. L 165 af 20. 6. 1974, s. 16.
EFT nr. L 221 af 12. 8. 1974, s. 1 .

Ved køretøj forstås i dette direktiv alle motordrevne
køretøjer af kategori M 1 (defineret i bilag I til direk
tiv 70/156/EØF), der er bestemt til færdsel på vej, og
som har mindst 4 hjul og en konstruktivt bestemt
maksimalhastighed på mere end 25 km/t.
Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-standardtype
godkendelse eller national typegodkendelse af køretø
jer på grund af sikkerhedsselernes forankring, såfremt
forankringen svarer til forskrifterne i bilag I, III og
IV.

Artikel 4

Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg,
registrering, ibrugtagning eller anvendelse af køretø
jer på grund af sikkerhedsselernes forankring, såfremt
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forankringen er i overensstemmelse med forskrifterne
i bilag I, III og IV.
Artikel 5

Den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse,
træffer de nødvendige foranstaltninger for at holde
sig underrettet om enhver ændring i en bestanddel
eller et karakteristikum, der omhandles i bilag I,
punkt 1.1 . De kompetente myndigheder i denne med
lemsstat afgør, om den ændrede køretøjstype skal un
derkastes nye prøver og en ny prøverapport udarbej
des. Fremgår det af prøverne, at dette direktivs for
skrifter ikke er overholdt, kan ændringen ikke god
kendes .

Nr. L 24/7

at efterkomme dette direktiv og underretter straks
Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra og med den 1.
januar 1977.
2.
Efter meddelelsen af dette direktiv underretter
medlemsstaterne desuden Kommissionen om alle
udkast til administrativt eller ved lov fastsatte be

stemmelser, som de påtænker at udstede på det af
dette direktiv omfattede område, i så god tid, at
Kommissionen kan fremsætte sine bemærkninger her
til.

Artikel 8

Artikel 6

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bila
genes forskrifter til de tekniske fremskridt, vedtages i
overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1975.

i artikel l3 i direktiv 70/ 156/EØF.

Artikel 7

På Rådets vegne
M. TOROS

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden
den 1 . oktober 1976 de nødvendige bestemmelser for

Formand
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BILAG I

DEFINITIONER, BEGÆRING OM EØF-STANDÅRDTYPEGODKENDELSE, EØF-STAN
DARDTYPEGODKENDELSE, SPECIFIKATIONER, AFPRØVNINGER, PRODUKTIONENS
OVERENSSTEMMELSE, INSTRUKTIONER

1.

DEFINITIONER

I dette direktiv forstås ved :

1.1.

»Køretøjstype« med hensyn til sikkerhedsselernes forankring, køretøjer, som ikke er
væsentligt forskellige, navnlig med hensyn til:
Dimensioner, former og materialer af de dele af køretøjets stel eller sædets opbygning
eller enhver anden del af køretøjet, hvortil forankringerne fæstnes.

1.2.

»Forankringer«, de dele af køretøjets stel eller sædets opbygning eller enhver anden
del af køretøjet, hvortil sikkerhedsselerne fastgøres.

1.3.

»Sikkerhedssele« eller »sele«, et arrangement af gjorde med lukkebeslag, justeringsan
ordning og befæstigelsesbeslag, der kan fastgøres i et køretøj, og udformet således at
det reducerer risikoen for kvæstelser for brugeren i tilfælde af kollision eller pludselig
reduktion af køretøjets hastighed, idet det begrænser kroppens bevægelsesmuligheder.
Dette arrangement betegnes under et som et »sæt«, idet denne betegnelse også
dækker enhver anordning på selen, der virker energiabsorberende, og retractorer.

1.4.

»Selestyr«, anordning, der ændrer gjordens stilling i overensstemmelse med bærerens
stilling.

1.5.

» Effektiv forankring«, det sted, der tjener til, for hver dels vedkommende, at be
stemme sikkerhedsselens vinkel i forhold til bæreren, som fastsat i punkt 4.4; det vil
sige det sted, hvortil en sele skulle være fæstnet for at give samme stilling som sikker
hedsselen har under brug — uanset om det er den faktiske forankring — afhængigt af
sikkerhedsselens form og den måde, hvorpå den er fastgjort til forankringen.
%

For eksempel:

1.5.1.

Hvis der på sikkerhedsselen er et fast stykke, der er fæstnet til den nedre forankring,
og som enten sidder fast eller kan dreje frit, er den effektive forankring, uanset sædets
indstilling, det punkt, hvor gjorden er fastgjort til det fast stykke.

1.5.2.

Hvis der bruges et selestyr på selve køretøjet eller på sædet, anses den effektive forank
ring for at være midtpunktet af selestyret dér, hvor gjorden går fra mod bæreren,
gjorden skal følge en ret linje mellem den effektive forankring og bæreren.

1.5.3.

Hvis selen går direkte fra bæreren til en retractor, der er fastgjort til køretøjet eller
sædet uden et selestyr som mellemled, anses den effektive forankring for at være

skæringspunktet mellem oprulningsrullens akse og gjordens midterplan på rullen.
1.6.

»Seede«, en anordning med sin montering, uanset om den indgår som del af køretøjets
opbygning eller ej, der udgør en siddeplads til en voksen person, idet betegnelsen
dækker såvel et enkelt sæde som den del af et udelt sæde, der svarer til én sidde
plads.

1.7.

» Udelt seede«, en anordning, komplet med beslag, der tjener som siddeplads for
mindst to voksne personer.
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1.8.

»Sammenhængende seeder«, enten et sæde af den udelte type eller adskilte sæder, der
er monteret side om side (det vil sige fastgjort på en sådan måde, at et af sædernes
forreste forankringer flugter med et andet sædes forreste eller bageste forankringer
eller befinder sig mellem dettes forankringer), og som frembyder siddeplads til en
eller flere voksne personer.

1.9.

» Klapsæde«, et hjælpe-sæde, beregnet til lejlighedsvis anvendelse og som normalt er
slået op.

1.10.

»Sædetype«, en kategori af sæder, der ikke udviser væsentlige indbyrdes forskelle på
følgende punkter:

1.10.1 .

Sædernes opbygning, udformning, mål og materiale.

1.10.2.

Indstillingssystemernes og alle låsesystemernes type og mål.

1.10.3.

Type og dimensioner for selernes forankring på sæder og de berørte dele af køretøjets
stel.

1.11.

»Sædets forankring«, det system, hvormed hele sædet er fastgjort til køretøjets stel,
herunder de berørte dele af køretøjets stel.

1.12.

»lndstillingsanordning«, den anordning, der gør det muligt at indstille sædet eller dets
bestanddele, således at det passer til den siddende legemsform. Denne indstillingsan
ordning kan navnlig muliggøre:

1.12.1.

En længdeindstilling.

1.12.2.

En højdeindstilling.

1.12.3.

En vinkelindstilling.

1.13.

»Forskydningsanordning«, en anordning, der gør det muligt at foretage en vinkel
eller længdeforskydning af sædet eller dets bestanddele, uden nogen fast mellemstil
ling, for at lette passagerernes adgang til køretøjet.

1.14.

»Spærreanordning«, en anordning, der sikrer fastholdelse af sædet og dele deraf i en
hver brugsstilling, og som omfatter mekanismer til låsning af ryglænet i forhold til
sædet og af sædet i forhold til køretøjet.

2.

ANSØGNING OM EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

2.1.

Ansøgning om EØF-standardtypegodkendelse af en køretøjstype med hensyn til sik
kerhedsselernes forankring indgives af køretøjets fabrikant eller hans repræsentant.

2.2.

Den skal ledsages af de nedenfor nævnte dokumenter i 3 eksemplarer og med føl
gende angivelser:

2.2.1 .

Tegninger over hele køretøjets stel i en passende målestok, der angiver forankringer
nes placering, og detailtegninger over forankringerne og den steldel, de er fastgjort til.

2.2.2.

Angivelse af arten af materialer, der kan have indflydelse på forankringernes mod
standsdygtighed.

2.2.3.

Teknisk beskrivelse af forankringerne.

2.2.4.

For forankringer, der er fastgjort til sædeopbygningen, vedlægges en detaljeret beskri
velse af køretøjstypen for så vidt angår sædernes konstruktion, deres forankring og
deres indstillings- og spærreanordninger.
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2.2.5 .

Tegninger af sæderne, af deres forankring til køretøjet og af deres indstillings- og
spærreanordninger, i passende målestok og tilstrækkeligt detaljerede.

2.3.

Fabrikanten skal til rådighed for prøveanstalten stille enten et køretøj, der er repræ
sentativt for den type, der skal godkendes, eller de dele af køretøjet, der af den prøve
anstalt, der foretager godkendelsesafprøvningerne, betragtes som væsentlige for
afprøvning af forankringerne.

3.

EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

3.1.

Et skema i overensstemmelse med den i bilag II anførte model vedlægges EØF-stan
dardtypegodkendelsen.

4.

SPECIFIKATIONER

4.1.

Betegnelser (se bilag III)

4.1.1 .

H-punktet er et referencepunkt bestemt efter den i bilag IV til direktiv 74/60/EØF an
førte fremgangsmåde.

4.1.2.

Referencelinjen er en ret linje, der går gennem midtpunktet af forbindelseslinjen mel
lem hofteleddene og nakkeleddet på den prøvedukke, der er gengivet i bilag IV til
direktiv 74/60/EØF, og som svarer til en voksen mand af middelstørrelse.

4.1.3.

Punkterne Li og L2 er de nedre effektive forankringer.

4.1.4.

Punkt C er et punkt på den lodrette linje gennem H og 450 mm over dette punkt.

4.1.5.

Vinklerne ai og 0.2 er de vinkler, der dannes af et vandret plan gennen H og planer
gennem H og henholdsvis Li og L2 vinkelret på det lodrette midterplan i køretøjets
længderetning.

4.1.6.

S er afstanden i mm mellem den øvre effektive forankring og et referenceplan P paral
lelt med køretøjets lodrette midterplan i længderetningen og defineret på følgende
måde:

4.1.6.1.

Hvis siddepositionen er tilstrækkelig defineret ved sædets form, er planet P lig sædets
lodrette midterplan.

4.1.6.2.

I mangel af en tilstrækkelig definition af siddepositionen:

4.1.6.2.1. Førerens referenceplan P er parallelt med køretøjets lodrette midterplan og går lodret
gennem rattets centrum, idet rattet, hvis det kan indstilles, er i midterstillingen.

4.1.6.2.2. Forsædepassagerens referenceplan P er symmetrisk med førerens.

4.1.6.2.3. Referenceplanet P for en af de bageste yderpladser er det af fabrikanten opgivne på
betingelse af, at følgende grænser for afstanden A mellem køretøjets midterplan og
referenceplanet overholdes:

A ^ 200 mm hvis bagsædet fra fabrikantens side kun er beregnet til 2 passagerer,
A ^ 300 mm hvis bagsædet er beregnet til 2 eller 3 passagerer.
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4.2 .

Almindelige specifikationer

4.2.1 .

Forankringere bør være udformet, konstrueret og anbragt på en sådan måde, at de:

4.2.1.1 .

Tillader anbringelse af en egnet sikkerhedssele, idet forankringerne til de forreste
pladser i siderne bør tillade anbringelse af sikkerhedsseler med retractor og en forbin
delsesgjord til sidestolpen under særligt hensyn til karakteristika for forankringernes
modstandsdygtighed, med mindre fabrikanten leverer køretøjet udstyret med andre
typer sikkerhedsseler med retractorer. Hvis forankringerne kun passer til visse typer
sikkerhedsseler, bør disses udformning angives på det i punkt 3.1 nævnte skema.

4.2.1.2 .

Reducerer risikoen for, at selen glider, når den bæres korrekt, til et minimum.

4.2.1.3 .

Reducerer risikoen for beskadigelse af gjorden ved kontakt med de fremspringende
dele af køretøjets stel eller sædets opbygning til et minimum.

4.2.2 .

Når det drejer sig om forankringsbeslag, der kan have én position for at tillade passa
gerer at stige ind i køretøjet og en anden for at fastholde dem, skal disse specifikatio
ner anvendes på forankringsbeslag i fastholdelsespositionen.

4.3 .

Fastsat mindste antal forankringer

4.3.1 .

Ved de forreste pladser skal forefindes to nedre forankringer og en øvre.

4.3.1.1 .

Ved de forreste pladser i midten anses to nedre forankringer som tilstrækkeligt, hvis
vindspejlet ligger uden for den i bilag II til direktiv 74/60/EØF definerede reference
zone. For så vidt angår forankringerne, betragtes vindspejlet som del af referencezo
nen, hvis den kan komme i statisk kontakt med afprøvningsanordningen efter den i
samme bilag beskrevne metode.

4.3.1.2 .

Indtil den 1. januar 1979 kan hver plads i midten uanset punkt 4.3.1 og 4.3.1.1 . være
forsynet med kun to nedre forankringer.

4.3.2 .

Ved de bageste pladser ved siderne skal forefindes to nedre forankringer og en øvre;
hvis der ikke kan anbringes en øvre forankring, f.eks. i visse køretøjer af cabriolet
type eller med oplukkeligt tag, tillades dog to nedre forankringer.

4.3.3 .

Ved alle de øvrige pladser med undtagelse af klapsæder skal der være to nedre forank
ringer.

4.3.4 .

For klapsæder foreskrives der ikke forankringer. Hvis imidlertid køretøjet har forank
ringer til sådanne sæder, skal de pågældende beslag være i overensstemmelse med
dette direktivs bestemmelser.

4.4 .

Anbringelse af sikkerhedsselernes forankringer

4.4.1 .

Anbringelsen af den i punkt 4.3 fastsatte forankring skal opfylde følgende krav:

4.4.2 .

Almindeligt

4.4.2.1 .

Forankringerne til en og samme sele kan enten alle monteres på køretøjets stel eller
sædets opbygning, på enhver anden del af køretøjet, eller monteres fordelt på disse
anbringelsesmuligheder.
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4.4.2.2.

To naboseler kan fastgøres til samme forankring, såfremt prøveforskrifterne er
opfyldt.

4.4.2.3.

Ved udelte sæder med forankringer til mindst to siddepladser skal de nedre forank
ringer enten indgå i selve sædet eller monteres på køretøjets stel. Samme forskrifter
gælder for de øvre forankringer.

4.4.3.

De nedre effektive forankringers placering

4.4.3.1.

Vinklerne at og aa skal være mellem 30° og 80° ved alle sædets normale kørestil
linger. Hvis der for forsædernes vedkommende ikke findes nogen sædeindstilling, eller
hvis forankringerne er anbragt på selve sædet, skal vinklerne at og at være 60° ±
10° .

4.4.3.2.

For bagsædernes vedkommende kan vinklerne ai og at være mindre end det i
punkt 4.4.3.1 angivne minimum, dog ikke mindre end 20°.

4.4.3.3 .

Afstanden mellem de to lodrette planer, der er parallelle med køretøjets midterplan i
længderetningen, og som går gennem hver af de to nedre effektive forankringer Li og
L2, må for samme sele ikke være mindre end 350 mm.

Punkterne Li og L2 skal befinde sig på hver sin side af sædets midterplan i længderet
ningen og i en afstand af mindst 120 mm fra dette.
4.4.4.

De øvre effektive forankringers placering

4.4.4.1 .

Såfremt der er anvendt et selestyr eller en lignende anordning, og denne berører den
øvre effektive forankrings position, bestemmes denne udfra forankringens stilling, når
gjordens midterlinje i længderetningen går gennem punket J, som er defineret af
punktet H og følgende tre linjeafsnit:

HZ: Afsnit af referencelinjen, der opad fra punktet H måler 530 mm;
ZX: Afsnit af vinkelret linje på køretøjets lodrette midterplap, og som fra punktet Z
i retning af forankringen måler 120 mm;
XJ: Afsnit af en fremadrettet linje vinkelret på det af HZ og ZX definerede plan, og
som fra punktet X måler 60 mm.
4.4.4.2.

Hvis den øvre effektive forankring er anbragt bagved et plan gennem referencelinjen,
der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, skal den befinde sig under
et plan, FN, der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, og som dan
ner en vinkel på 65° med referencelinjen. For bagsædernes vedkommende kan denne
vinkel være på 60°. Planet FN er anbragt således, at det skærer referencelinjen i et
punkt D, således at DH = 315 mm + 1,6 S.

t

Hvis den øvre effektive forankring er anbragt i eller foran et plan gennem reference
linjen, der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, skal den befinde sig
under planet F1N1, der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen og dan
ner en vinkel på 65° med referencelinjen. For bagsædernes vedkommende kan denne
vinkel være på 60°. Planet F1N1 er anbragt således, at det skærer referencelinjen i et
punkt D', således at D'H = 315 mm + 1,8 S.

4.4.4.3.

Hvis den øvre effektive forankring er anbragt bagved et plan gennem referencelinjen,
som står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, skal den befinde sig
bagved et plan FK, der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, og som
skærer referencelinjen i punktet B i en vinkel på 120°, således at BH = 260 mm + 1,2 S.
Hvis den øvre effektive forankring er anbragt foran eller i et plan gennem reference
linjen, som står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen, skal den befinde sig
bagved et plan F1K1, der står vinkelret på sædets midterplan i længderetningen og
skærer referencelinjen i en vinkel på 120° i punktet B', således at B'H = 260 mm + S.
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4.4.4.4.

S må ikke være mindre end 140 mm .

4.4.4.5.

Den øvre effektive forankring skal anbringes bag et lodret plan vinkelret på køretøjets
midterplan i længderetningen, og som går gennem punktet H som angivet i bilag III.

4.4.4.6.

Nr. L 24/ 13

Den øvre effektive forankring skal anbringes oven over et vandret plan gennem punk
tet C.

4.4.4.7.

Indtil den 1 . januar 1979 kan den øvre effektive forankring, uanset forskrifterne i
punkt 4.4.4.6, monteres inden for et område begrænset af det vandrette plan CY og
planet CM, der står vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen og danner
en vinkel på 20° med planet CY, såfremt køretøjets form ikke tillader nævnte forank
rings anbringelse oven over planet CY. Ryglænet må ikke være lavere end afstanden
til det vandrette plan gennem C, og der skal monteres en holdeanordning, der kan
hindre gjorden i at glide ned fra skulderen. Hvis afprøvningen udføres efter forskrif
terne i punkt 5, skal gjordens støttepunkt på ryglænet ligge over planet CM.

4.5.

Dimensioner af forankringsbeslagenes boltehuller

4.5.1.

Forankringsbeslagene skal have et gevindskåret boltehul på 11,11 mm (7/16 tomme)
20 UNF 2 B.

5.

AFPRØVNING

5.1.

Almindeligt

5.1.1 .

Forudsat at forskrifterne fra punkt 5.2 er opfyldt og i henhold til fabrikantens an
modning:

5.1.1.1 .

kan afprøvningerne foretages enten på et køretøjs rammekonstruktion eller på et fuldt
færdigt køretøj,

5.1.1.2.

uanset om vinduer og døre et monterede, lukkede eller åbne,

5.1.1.3 .

ethvert element, der hører til køretøjstypen, og som kan virke afstivende på køretøjets
stel, kan være monteret.

5.1.2.

Sæderne skal være monteret og anbragt i den kørsels- eller brugsstilling, der af den '
prøveanstalt, som foretager godkendelsesafprøvningerne, anses for at være den ugun
stigste med hensyn til modstandsdygtighed. Sædernes stilling skal angives i prøverap
porten. Ryglænets vinkel i forhold til sædet, hvis det er indstilleligt, skal bestemmes
som specificeret i punkt 2.2 i bilag IV til direktiv 74/60/EØF.

5.2.

Fastgørelse af køretøjet

5.2.1.

Den metode, der anvendes til fastgørelse af køretøjet under afprøvningen, må ikke be
virke, at forankringerne eller forankringsområderne forstærkes, eller at stellets nor
male deformering formindskes.

5.2.2.

En fastgørelsesanordning anses for tilfredsstillende, når den ikke påvirker en zone, der
strækker sig over hele stellets bredde og, hvis stellet eller køretøjet er blokeret eller
fastgjort foran, i en afstand af mindst 500 mm fra den forankring, der afprøves, og
hvis det er fastgjort bagtil, mindst 300 mm fra forankringen.
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5.2.3.

Det tilrådes at lade stellet hvile på støtter, som er anbragt tilnærmelsesvis lodret un
der hjulakslerne, eller hvis dette ikke er muligt, under ophængningspunkterne.

5.3.

Afprøvningsmetoder, almindeligt

5.3.1.

Alle forankringer for samme gruppe sæder bør afprøves samtidig.

5.3.2.

Trækkraften skal være fremadrettet i en vinkel af 10° + 5° over vandret i et plan
parallelt med køretøjets midterplan i længderetningen.

5.3.3.

Belastningen skal ske i et så kort tidsrum som muligt. Forankringerne skal modstå
den specificerede belastning i mindst 0,2 sek.

5.3.4.

De trækanordninger, der skal anvendes ved de under punkt 5.4 beskrevne afprøvnin
ger, er beskrevet i bilag IV.

5.3.5.

Forankringerne til pladser, der har øvre forankringer, skal underkastes afprøvninger
under følgende forhold:

5.3.5.1.

Forreste pladser i siderne:

Forankringerne skal underkastes de i punkt 5.4.1 nævnte afprøvninger, under hvilke
de påvirkes ved hjælp af en anordning, der har samme geometri som en trepunktsik
kerhedssele omfattende retracter og forbindelsesgjord eller selestyr ved den øvre
forankring, såvel som den i punkt 5.4.3 foreskrevne afprøvning, efter hvilken belast
ningerne overføres til de to nedre forankringer ved hjælp af en anordning, der har
samme geometri som en hoftesele. De to afprøvninger kan på konstruktørens begæring
udføres på to forskellige stel.
5.3.5.1.1. Hvis retractoren ikke er fæstnet til den ydre nedre forankring, eller hvis retractoren
er fæstnet til den øvre seleforankring, skal den nedre seleforankring også underkastes
den i punkt 5.4.3 foreskrevne afprøvning.

5.3.5.1.2. I de i punkt 5.3.5.1.1 nævnte tilfælde kan de i punkt 5.4.1 og 5.4.3 foreskrevne afprøv
ninger på konstruktørens begæring udføres på to forskellige stel.
5.3.5.2.

Bageste pladser i siderne og alle midterpladser:

Forankringerne underkastes de under punkt 5.4.2 nævnte afprøvninger, under hvilke
disse forankringer påvirkes ved hjælp af en anordning, der har samme geometri som
en trepunktsele uden retractor, og den under punkt 5.4.3 nævnte afprøvning, under
hvilke de nedre forankringer påvirkes ved hjælp af en anordning, der har samme geo
metri som en hoftesele. De to afprøvninger kan på fabrikantens begæring udføres på
to forskellige konstruktioner.

5.3.5.3.

Når en fabrikant leverer sit køretøj monteret med sikkerhedsseler med retractorer,
skal de tilsvarende forankringer uanset forskrifterne i punkt 5.3.5.1 og 5.3.5.2 under
kastes en afprøvning, under hvilken de påvirkes ved hjælp af en anordning med
samme geometri som de sikkerhedsseler, forankringerne skal godkendes til.

5.3.6.

Når de bageste pladser ved siderne og midterpladserne ikke er forsynet med øvre
forankringer, skal de nedre forankringer underkastes den i punkt 5.4.3 nævnte afprøv
ning, under hvilken de påvirkes af en anordning med samme geometri som en hofte
sele.

5.3.7.

Hvis køretøjet er beregnet til andre anordninger, som forhindrer selerne i at blive for
bundet direkte til forankringerne uden ruller eller lignende som mellemled, eller som
nødvendiggør forankringer ud over de i punkt 4.3 nævnte, skal sikkerhedsselen eller
et arrangement af kabler, ruller osv., der er repræsentativt for sikkerhedsseleudstyret,
forbindes til forankringerne med en sådan anordning i køretøjet, og forankringerne
skal underkastes afprøvninger i overensstemmelse med de i punkt 5.4 nævnte, alt efter
omstændighederne.
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5.3.8.

Der kan benyttes en anden afprøvningsmetode end den i punkt 5.3. foreskrevne, men
i så tilfælde skal dens ligeværdighed godtgøres.

5.4.

Særlige afprøvningsmetoder

5.4.1.

Afprøvning når der er tale om en 3-punktsele med retractor, der har en forbindel
sesgjord til sidestolpe fæstnet til den øvre forankring

5.4.1.1 .

En trisse eller et forbindelseskabel eller en forbindelsesgjord, der er specielt tilpasset
til at overføre den kraft, der kommer fra trækmekanismen, eller den forbindelses

gjord, fabrikanten har stillet til rådighed, monteres på øvre forankring.
5.4.1.2.

En afprøvningsbelastning på 1 350 daN ± 20 daN anbringes på trækmekanismen (se
bilag IV, fig. 2), der er forbundet med forankringsbeslagene til samme sele ved hjælp
af en anordning med samme geometri som en sådan seles øvre torsogjord.

5.4.1.3.

Samtidig anbringes en trækkraft på 1 350 daN ± 20 daN på en trækanordning (se bilag
IV, fig. 1) forbundet med de to nedre forankringer.

5.4.2.

Afprøvning når der er tale om en 3-punktsele uden retractor eller med retractor ved
øvre forankring

5.4.2.1.

En afprøvningsbelastning på 1 350 daN ± 20 daN anbringes på en trækanordning (se
bilag V, fig. 2) forbundet med øvre forankring og den modstående nedre forankring
til samme sele; hvis fabrikanten har leveret en retractor til den øvre forankring, benyt
tes denne.

5.4.2.2.

Samtidig hermed påvirkes en trækanordning forbundet med de to nedre forankringer
(se bilag IV, fig. 1) med en trækkraft på 1 350 daN ± 20 daN.

5.4.3 .

Afprøvning når der er tale om en hoftesele

En forsøgsbelastning på 2 225 daN ± 20 daN anbringes på en trækanordning (se

bilag IV, fig. 1), der er forbundet til de to nedre forankringer.

5.4.4.

Afprøvninger når forankringsbeslagene alle sidder på de dele, der indgår i sædets
konstruktion eller er fordelt på køretøjets konstruktion og sædets konstruktion

5.4.4.1 .

Alt efter omstændighederne udføres de i punkterne 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 specificerede
afprøvninger, idet der for hvert sæde og for hver gruppe af sæder tilføjes den neden
for angivne supplerende belastning.

5.4.4.2.

Foruden de i punkterne 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 angivne belastninger påvirker man sædets
konstruktion med en vandret kraft i længderetningen gennem sædets tyngdepunkt lig
med 20 gange hele sædets vægt.

5.5.

Afprøvningsresultater

5.5.1.

Alle forankringer skal kunne holde til den i punkterne 5.3 og 5.4 fastsatte afprøvning.
Der kan tillades en varig deformering, herunder et delvist brud, af en forankring eller
i det område, der omgiver den, såfremt den foreskrevne kraft er opretholdt i den fast
satte tid. Under afprøvningen skal minimumsafstandene mellem de i punkt 4.4.3.3
nævnte nedre forankringer og de i punkterne 4.4.4.6 og 4.4.4.7 gentagne krav vedrø
rende de øvre effektive forankringer overholdes.
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5.5.2.

I et køretøj med 2 døre skal forskydnings- og spærreanordningerne, der gør det
muligt for bagsædépassagererne at stige ud af køretøjet, kunne betjenes med hånden,
efter at trækkraftens påvirkning er ophørt.

5.5.3 .

Efter afprøvningerne opmåles enhver beskadigelse af forankringerne og af de kon
struktionsdele, der har været udsat for belastning under afprøvningerne.

6.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

6.1.

Med henblik på at efterprøve overensstemmelsen med den godkendte type foretages
kontrol ved et tilstrækkeligt stort antal stikprøver af seriefremstillede køretøjer.

6.2.

Som almindelig regel indskrænker disse efterprøvninger sig til opmåling. Hvis det
imidlertid er nødvendigt, underkastes køretøjerne afprøvningerne i henhold til punkt 5
herover.

7.

VEJLEDNING

For hvert køretøj i overensstemmelse med den godkendte type skal fabrikanten klart
angive i brugsvejledningen for køretøjet:
— forankringernes placering,
— hvilken type sikkerhedsseler forankringerne er beregnet til.
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BILAG 11

BLANKETMODEL

Myndighedens navn

BILAG TIL EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE FOR ET KØRETØJ MED HENSYN
TIL SIKKERHEDSSELERNES FORANKRING

(Artikel 4, stk. 2, og artikel 10 i Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlems

staternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjet og påhængskøretøjer dertil)
EØF-Standardtypegodkendelse nr
1 . Køretøjets fabriks- eller firmamærke
2. Køretøjstype

3. Fabrikantens navn og adresse

4. Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (eventuelt)

5. Beskrivelse af de typer af sikkerhedsseler, det er tilladt at fastgøre til de forankrings
beslag, køretøjet er udstyret med :
Forankring fastgjort f1)
til køretøjets
stel

FOR
SÆDER

Højre sæde

nedre forankringer
øvre forankring

Midtersæde

nedre forankringer
øvre forankring

Venstre sæde

nedre forankringer
øvre forankring

Højre sæde
BAG
SÆDER

nedre forankringer

øvre forankring

Midtersæde

nedre forankringer
øvre forankring

Venstre sæde

nedre forankringer
øvre forankring

til sædets

opbygning

ydre
indre

ydre
indre

ydre
indre

ydre
indre

højre
venstre

højre
venstre

Bemærkninger :

(*) I tilsvarende rubrik anføres følgende betegnelse (r):

» A« for en trepunktsele, også i det tilfælde hvor en retractor er fastgjort direkte til forankringen uden selestyr til

øvre forankring.

» B « for en hoftesele.

»S« for specielle seletyper ; typernes art angives i dette tilfælde under »Bemærkninger«.
» Ar«, »Br« eller »Sr« for en sele med retractor og selestyr.
» Ae«, »Be« eller » Se « for en sele med en energiabsorberende mekanisme.

»Are«, »Bre« eller » Sre« for en sele med retractor og selestyr samt en energiabsorberende anordning ved mindst
1 forankring.

i
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6. Beskrivelse af sæderne ( )

7. Beskrivelse af indstillings-, forskydnings- og spærringsanordninger til sædet eller dele dertil (*)

8. Beskrivelse af sædets forankring ( )
9. Beskrivelse af sikkerhedsselens specielle type såfremt et forankringsbeslag er fastgjort til
sædets ryglæn eller indbefatter en energifordelingsanordning

10. Prøverapportens nummer

11 . Godkendelsen er meddelt/nægtet (2)
12. Sted
13 . Dato

14. Underskrift

15. Følgende materiale, der er forsynet med ovennævnte standardtypegodkendelsesnummer, er
vedlagt :
\
tegninger, teknisk beskrivelse af forankringerne og af køretøjets stel samt om
fornødent fotografier,
tegninger, teknisk beskrivelse af sæderne og deres forankring på køretøjet, sædernes
indstillings- og forskydnings- og låsesanordninger samt om fornødent fotografier.

I1) Kun hvis forankringsbeslaget er anbragt på sædet, eller hvis selens gjord hviler på sædet.
(*) Det ikke gældende overstreges.
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BILAG III

DE EFFEKTIVE FORANKRINGERS MONTERINGSZONER
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BILAG IV

TRÆKKRAFTSANORDNINGER

Fig. 1
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RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning
(76/116/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (*),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:
Gødning skal i hver medlemsstat frembyde visse
tekniske kendetegn fastsat ved præceptive forskrifter;
disse forskrifter, der navnlig vedrører sammensætning
og afgrænsning af typer af gødning, betegnelse af
disse typer, identifikation og emballage, er forskellige
fra medlemsstat til medlemsstat; ved deres forskellig
artethed hæmmer de samhandelen inden for Det

europæiske økonomiske Fællesskab;

disse hindringer for fællesmarkedets oprettelse og
funktion kan begrænses eller helt fjernes, hvis alle
medlemsstaterne vedtager de samme forskrifter enten
som tillæg til eller i stedet for deres nuværende rets
forskrifter;

fremstillingen af gødning er underkastet større eller
mindre svingninger, dels som følge af fremstillingstek
nikken eller basismaterialerne, og dels kan prøveud

tagningen og analysen medføre udsving; det er derfor
nødvendigt at tillade tolerancer for det deklarerede
indhold af næringsstoffer; i ikke-industrielle forbru
geres interesse er det vigtigt at holde disse tolerancer
inden for snævre grænser;

dette direktiv tager kun sigte på gødninger, der inde
holder et hovednæringsstof, og gødninger, som inde
holder flere hovednæringsstoffer; senere direktiver vil
fastsætte bestemmelser vedrørende bl.a. flydende
gødninger, sekundære næringsstoffer og mikronæ
ringsstoffer;

fastlæggelse af prøveudtagnings- og analysemetoder
samt eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse
som følge af den tekniske udvikling er gennemførel
sesforanstaltninger af teknisk karakter, og deres ved

tagelse bør betros Kommissionen med henblik på at
forenkle og fremskynde dette;
den tekniske udvikling nødvendiggør en hurtig tilpas

ning af de tekniske forskrifter, som fastlægges af de
forskellige direktiver vedrørende gødninger; for at
lette iværksættelsen af de nødvendige foranstaltninger
med henblik herpå bør der fastsættes en fremgangs
måde for indførelse af et snævert samarbejde mellem

medlemsstaterne og Kommissionen i Komiteen for til

pasning af direktiverne om fjernelse af de tekniske
hindringer for samhandelen med gødninger til den
tekniske Udvikling —

med henblik herpå er det nødvendigt på fællesskabs
niveau at fastlægge betegnelse, afgrænsning og sam
mensætning for de vigtigste gødninger i Fællesskabet,
såvel dem, der kun indeholder et hovednæringsstof,
som dem, der indeholder flere hovednæringsstoffer;
ligeledes bør der for gødninger, som opfylder de ved
dette direktiv fastsatte kriterier, fastsættes en angi
velse, som viser at det drejer sig om EØF-gødninger;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiver finder anvendelse på produkter, som

det er ligeledes vigtigt for disse gødninger at fastsætte

markedsføres som gødninger under betegnelsen

fællesskabsbestemmelser vedrørende deres identifika

» EØF-gødning«.

tion, deres etikettering samt lukning af emballagen ;
Artikel 2

(*) EFT nr. C 49 af 28 . 6. 1973 , s. 42.
(2) EFT nr. C 123 af 27. 11. 1972, s. 34.

Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger, for at betegnelsen » EØF-gødning« kun
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anvendes for gødninger i fast form, som hører til en
af de i bilag I anførte typer, og som opfylder de krav,
der er fastsat i dette direktiv og dets bilag I til III.

30. 1 . 76

ketter og ledsagedokumenter kun følgende angivelser
vedrørende gødninger:

a) den i bilag II, nr. 1, anførte påbudte identifika
tionsangivelse;

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger, for at de gødninger, der er nævnt i
artikel 1, forsynes med identifikationsangivelser; disse
identifikationsangivelser er opført under nr. 1 i
bilag II, og anvendelsesbestemmelserne er fastsat i
nr. 2 i samme bilag.
Såfremt gødningen er emballeret, skal angivelserne
findes på emballagen eller etiketten. Hvor det drejer
sig om emballage, der indeholder over 100 kg, er det

b) de valgfri angivelser i henhold til bilag I;

c) firmamærke, fabrikationsmærke og handelsbeteg
nelser;

d) særlige angivelser vedrørende anvendelse, oplag
ring og behandling af gødningen.
De i litra c) og d) omhandlede angivelser må ikke
være i modstrid med de i litra a) og b ) nævnte og
skal være klart adskilt fra disse.

tilladt alene at forsyne ledsagedokumenterne med
identifikationsangivelserne. Når det drejer sig om
uemballeret gødning, skal disse angivelser findes i
ledsagedokumenterne.

2. Alle i stk. 1 nævnte angivelser skal være klart
adskilt fra de øvrige oplysninger på emballagen, eti
ketterne og ledsagedokumenterne.

Til opfyldelse af de i bilag II, under nr. 1 b), og c), an
førte krav kan medlemsstaterne foreskrive, at indhol
det af phosphor, kalium og magnesium i gødninger,
der markedsføres på deres område, skal anføres :

Artikel 5

— enten udelukkende i form af oxider (P2O5, K2O,
MgO),

Medlemsstaterne kan kræve, at på deres område
affattes etiketten, angivelsen på emballagen og ledsa
gedokumenterne på mindst det eller de nationale
sprog.

— eller udelukkende i form af grundstoffer (P, K,

Artikel 6

Mg),

— eller begge dele samtidig.

Såfremt medlemsstaterne benytter sig af muligheden
for at foreskrive, at angivelse af indholdet af phos
phor, kalium og magnesium skal ske i form af grund
stoffer, skal alle angivelser i bilagene vedrørende oxi
der også ske i form af grundstoffer, og numeriske
værdier omregnes efter følgende faktorer:
phosphor (P)
= phosphorsyreanhydrid (P2O5) X 0,436,
kalium (K)
= kaliumoxid (K2O) X 0,83,
magnesium (Mg)

= magnesiumoxid (MgO) X 0,6;
de medlemsstater, som har benyttet den nævnte
mulighed, foretager de nødvendige tilpasninger i be
stemmelserne i bilagene til dette direktiv.

For så vidt angår emballerede gødninger skal embal
lagen være lukket på en sådan måde eller ved hjælp
af en sådan anordning, at lukket, lukkets segl eller
selve emballagen beskadiges uopretteligt ved åbning
af denne.
Det er tilladt at anvende ventilsække.

Artikel 7

Med forbehold af bestemmelser i andre fællesskabs

direktiver kan medlemsstaterne ikke af grunde, der
vedrører sammensætning, mærkning, etikettering og
emballage, forbyde, begrænse eller hindre markedsfø
ring af gødninger, der bærer betegnelsen » EØF-gød
ning«, og som opfylder bestemmelserne i dette direk
tiv og dets bilag.
Artikel 8

Artikel 4

Med ' forbehold af andre fællesskabsbestemmel

1 . Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige
foranstaltninger for at sikre, at gødninger, som brin
ges på markedet og er påført betegnelsen »EØF-gød

ser tillades på de i artikel 3 nævnte emballager, eti

ning«, underkastes officiel kontrol i det mindste ved

1.
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2. Kommissionens repræsentant forelægger Komi
teen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

tiv og i bilag I og II.
Komiteen afgiver udtalelse om dette udkast inden for
2.

Overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv

og i bilag I og II med hensyn til overensstemmelse
med gødningstype samt overholdelse af deklarerede
næringsstofindhold og/eller det deklarerede indhold

en frist på to måneder. Udtalelsen vedtages med et
flertal på 41 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer
tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk.
2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

af disse stoffer udtrykt som former og opløselighed,
kan ved den officielle kontrol kun fastslås ved anven

delse af prøveudtagningsmetoder og analysemetoder,
som er fastsat i overensstemmelse med bestemmel

serne i dette direktiv under hensyntagen til de tole
rancer, der er angivet i bilag III til dette direktiv.

3. a) Kommissionen træffer de påtænkte foranstalt
ninger, når de er i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse.
b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overens
stemmelse med Komiteens udtalelse, eller har
Komiteen ikke taget stilling hertil, fremsætter
Kommissionen snarest over for Rådet forslag
om hvilke foranstaltninger, der bør træffes.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

3 . Medlemsstaterne kan træffe alle hensigtsmæs
sige foranstaltninger for at hindre en systematisk
udnyttelse af de i bilag III fastlagte tolerancer.

c) Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden
udløbet af en frist på tre måneder fra forslagets
forelæggelse, gennemfører Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger.

Artikel 9

1. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse
spalte 4, 5 og 6 i del A og spalte 8 til 10 i del B i bilag
I og bilag III til tekniske fremskridt, vedtages efter
den fremgangsmåde, som er fastsat i artikel 11 .
2. Efter den i artikel 11 fastsatte fremgangsmåde
bestemmes ligeledes prøveudtagnings- og analyseme
toder.

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne sætter de bestemmelser i kraft,
der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv,
inden 24 måneder efter dets meddelelse og underret
ter straks Kommissionen herom.

Artikel 10

1 . Der nedsættes en komité for tilpasning til den
tekniske udvikling af direktiver om fjernelse af de tek
niske hindringer for samhandelen med gødning — i
det følgende benævnt » Komiteen« — sammensat af
repræsentanter for medlemsstaterne og med en
repræsentant for Kommissionen som formand.
2.

2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ord

lyden af de nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden.
Artikel 11

1 . Såfremt der henvises til den fremgangsmåde, der
er fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen
for Komiteen enten på eget initiativ eller på begæring
af en medlemsstats repræsentant.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1*8. december 1975.
På Rådets vegne
M. TOROS

Formand

3

2

1

Kvælstof bestemt som nitratkvæl

stof. 5 % MgO i form af vand
opløselige salte og udtrykt som
magnesiumoxid

15 % N

Kemisk fremstillet produkt, der

som hovedbestanddele indeholder

calciumnitrat og magnesiumnitrat

Kemisk fremstillet produkt, der

Calcium

magnesiumsalpeter

Natriumnitrat

Chilesalpeter

2 a

2 b

3 a

18 % N

Kemisk fremstillet produkt, der

som hovedbestanddele indeholder

Calcium

ovanamid eller
kalkkvælstof

calciumcyanamid og calciumoxid ; stof. Mindst 75 % af det opgivne
eventuelt ringe mængder af am kvælstof skal være cyanamidkvæl
stof
moniumsalte og urea

Kvælstof bestemt som totalkvæl

stof

bestanddel natriumnitrat

Produkt fremstillet på grundlag 15 % N
af caliche, indeholder som hoved Kvælstof bestemt som nitratkvæl

stof

natriumnitrat

-

Totalkvælstof

Nitratkvælstof

Nitratkvælstof

Vandopløseligt magnesiumoxid

Nitratkvælstof

Ammoniumkvælstof

Nitratkvælstof

Yderligere valgfri oplysninger :

Totalkvælstof

6

opløseligheder
Øvrige krav

Næringsstoffernes former og

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres

Europæiske

Kvælstof bestemt som nitratkvæl

13 % N

Største indhold af ammoniumkvæl
stof 1,5 % N

ammoniumkvælstof

5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

De

som hovedbestanddel indeholder

nitrat

calciumnitrat og evt. ammonium stofindhold eller som nitrat- og

Kvælstof bestemt som totalkvæl

1 b

15 % N

4

Øvrige krav

Kalksalpeter

som hovedbestanddel indeholder

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse
af indholdet af næringsstoffer

1 a

Kemisk fremstillet produkt, der

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

Typebetegnelse

Nr.

I. KVÆLSTOFGØDNINGER

A. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

BILAG 1
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3

2

6

over ammoniumnitrat kun inde

ammoniumkvælstof. Hver af de to

som hovedbestanddele indeholder

salpeter

25 % N
Kvælstof bestemt som ammonium

sulfat

hold af nitratkvælstof : 5 % N

(dolomit).

renhed skal være mindst 90 %

nater skal udgøre 20 % og deres

Mindsteindholdet af disse carbo

Calciumcarbonat

Nitratkvælstof

Ammoniumkvælstof

Totalkvælstof

Ammoniumkvælstof

Nitratkvælstof

Totalkvælstof
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ammoniumnitrat og ammonium og nitratkvælstof. Mindste ind

Kemisk fremstillet produkt, der

Ammoniumsulfat

kieserit

ningsstoffer som findelt kalksten, kvælstofformer skal udgøre hver holder Calciumcarbonat (kalksten)
og/eller magnesiumcarbonat og
calciumsulfat, findelt dolomit og ca. halvdelen af totalkvælstoffet

En gødning må kun betegnes som
kalkammonsalpeter hvis den ud

Kvælstof bestemt som nitrat- og

20 % N

Kemisk fremstillet produkt, der

Ammoniumnitrat

5

eller kalkammonsal som hovedbestanddel indeholder
ammoniumnitrat. Desuden tilsæt
peter

Kvælstof bestemt som ammonium
kvælstof

20 % N

som hovedbestanddel indeholder
ammoniumsulfat

Kemisk fremstillet produkt, der

største indhold 3 % N

Nitratkvælstof :
mindste indhold 1 % N

Ammoniumkvælstof

Nitratkvælstof

calciumcyanamid og calciumoxid
samt desuden evt. ringe mængder
af ammoniumsalte og urea. Des være cyanamidkvælstof
uden er produktet tilsat nitrat

Totalkvælstof

6

Øvrige krav

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og
opløseligheder

18 % N

5

typebetegnelsen

Yderligere henvisninger til

Kvælstof bestemt som totalkvæl
stof. Mindst 75 % af det tilste
deværende ikke-nitratkvælstof skal

4

af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Mindsteindhold (i vægtprocent) af
næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

Ammoniumsulfat
eller svovlsur am
moniak

kalkkvælstof

som hovedbestanddele indeholder

Kemisk fremstillet produkt, der

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

Typebetegnelse

Nitratholdigt
calciumcyanamid
eller nitratholdigt

~

De

4

3 b

1

Nr.
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Urea

som hovedbestanddele indeholder

salpeter med
magnesium

Kvælstof bestemt som ammonium

5 % MgO magnesium i form af
vandopløselige salte og udtrykt
som magnesiumoxid

af nitratkvælstof : 6 % N.

Nitratkvælstof

Totalkvælstof udtrykt som amid
kvælstof

Kvælstof bestemt som totalkvæl

stof, udtrykt som amidkvælstof.
Største indhold af biuret : 1,2 %

Carbamid

Kemisk fremstillet produkt, der
44 % N

Mineralsyreopløseligt evt. vand
opløseligt magnesiumoxid

Nitratkvælstof

Ammoniumkvælstof

Totalkvælstof

Vandopløseligt magnesiumoxid

som hovedbestanddel indeholder

oxid

ammoniumnitrat, magnesiumfor og nitratkvælstof. Mindste ind
bindelser som dolomit, magne hold af nitratkvælstof : 6 % N.
siumcarbonat og/eller magnesium
sulfat
5 % MgO magnesium udtrykt som
mineralsyreopløseligt magnesium

fat og magnesiumsulfat

Totalkvælstof

Ammoniumkvælstof

De

9

Kemisk fremstillet produkt, der 19 % N

Ammoniumsulfat

8

Kvælstof bestemt som ammonium

ammoniumnitrat, ammoniumsul og nitratkvælstof. Mindste indhold

som hovedbestanddele indeholder

Magnesiumsulfat
salpeter

7

19 % N

6

5

4

3

2

1

Kemisk fremstillet produkt, der

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og
opløseligheder
Øvrige krav

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen ^

Mindsteindhold (i vægtprocent) af
næringsstoffer; angivelser til bestemmelse
af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

Typebetegnelse

Nr.
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Dobbelt super

2 b

12 % P205

4

af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

75 %

sigtegennemgang

Produkt fremstillet ved oplukning 25 % P205
af formalet råphosphat med svovl Phosphor bestemt som P205 oplø
syre og phosphorsyre. Indeholder seligt i neutralt ammoniumcitrat.
som hovedbestanddel monocal Mindst 93 % af det angivne ind
ciumphosphat og desuden calcium hold af P206 skal være vandop
løseligt
sulfat
Prøvemængde : 1 g

bestanddel monocalciumphosphat Mindst 93 % af det angivne ind
hold af P206 skal være vandoplø
og desuden calciumsulfat
seligt
Prøvemængde : 1 g

ning af formalet råphosphat med Phosphor bestemt som P205 oplø
svovlsyre. Indeholder som hoved seligt i neutralt ammoniumcitrat.

16 % P2Os

mm maskevidde

ved 0,160 mm maskevidde, mindst
96 % sigtegennemgang ved 0,630

Mindst

Formalingsgrader :

citronsyre

bestemt som P205 opløseligt i 2 %

10 % P2 Os

|

5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

|

Europæiske Fællesskabers Tidende

drid

Vandopløseligt phosphorsyreanhy

neutralt ammoniumcitrat

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

drid

Vandopløseligt phosphorsyreanhy

neutralt ammoniumcitrat

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

derlandene)

mark, Irland, Luxembourg og Ne

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i
2 % citronsyre (ved markedsfø
ring i Tyskland, Belgien, Dan

Kongerige)

Mineralsyreopløseligt phosphorsy
reanhydrid og phosphorsyreanhy
drid opløseligt i 2 % citronsyre
(ved markedsføring i Det forenede

lien)

Mineralsyreopløseligt phosphorsy
reanhydrid ; heraf skal 75 % (skal
angives i vægtprocent) være op
løseligt i 2 % citronsyre (ved
markedsføring i Frankrig og Ita

f_

Øvrige krav

opløseligheder

Næringsstoffernes former og

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres

De

phosphat

Produkt fremstillet ved opluk

I

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

ved bearbejdning af phosphor Phosphor bestemt som mineral
holdigt råjern. Indeholder som syreopløseligt P205 mindst 75 %
hovedbestanddel calcium-silicium af de angivne indhold opløseligt
i 2 % citronsyre eller
phosphat

Superphosphat

3

2 a

I

Produkt udvundet i stålværker

2

Typebetegnelse

Thomasphosphat

il

Nr.

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

bærer et formalingskriterium (gødning nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7), vil kriteriet for formalingsgraden
for grundbestanddele blive fastlagt efter en passende analysemetode.

Med hensyn til gødninger, som sælges i granuleret form, og hvis phosphorkomponenter inde

II . PHOSPHORGØDNINGER

30 . 1 . 76

Nr. L 24/27

Produkt fremstillet ved delvis op 20 % P2 Os
lukning af formalet råphosphat Phosphor bestemt som mineral
med svovlsyre eller phosphorsyre. syreopløseligt P205. Mindst 40 %
Indeholder som hovedbestanddele af det angivne P205 skal være
monocalciumphosphat, tricalcium vandopløseligt
phosphat og calcium-siliciumphos
phat
Formalingsgrader :

Delvist oplukket
råphosphat

Dicalciumphosphat

3

4

ciumphosphat dihydrat

holder som hovedbestanddel dical

mm maskevidde

Formalingsgrader :
Mindst 90 % sigtegennemgang ved
0,160 mm maskevidde, mindst
98 % sigtegennemgang ved 0,630

(efter Petermann)

Produkt udfældet i phosphorsyre, 38 % P205
der er fremstillet af mineralske Phosphor bestemt som P206 op
phosphater eller af knogler. Inde løseligt i basisk ammoniumcitrat

mm maskevidde

5

typebetegnelsen

Yderligere henvisninger tif

basisk ammoniumcitrat

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

drid

Mineralsyreopløseligt phosphorsy
reanhydrid
Vandopløseligt phosphorsyreanhy

drid

Vandopløseligt phosphorsyreanhy

neutralt ammoniumcitrat

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

6

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og
opløseligheder
Øvrige krav

De

Mindst 90 % sigtegennemgang ved
0,160 mm maskevidde, mindst
98 % sigtegennemgang ved 0,630

seligt i neutralt ammoniumcitrat.
Mindst 93 % af det angivne ind
hold af P205 skal være vandop
løseligt
Prøvemængde : 3 g

Phosphor bestemt som P205 oplø

38 % P205

Produkt fremstillet ved oplukning
af formalet råphosphat med phos
phorsyre. Indeholder som hoved
b estanddel monocalciumphosphat

4

af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Tripel super
phosphat

3

2

1

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

2 c

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

Typebetegnelse

Nr.

Nr. L 24/28

Europæiske Fællesskabers Tidende
30. 1 . 76

ved termisk oplukning og ved
formaling. Indeholder som hoved
bestanddele aluminium- og cal
ciumphosphater

Produkt fremstillet ved forma

Blødt råphosphat

mm maskevidde

Mindst 90 % sigtegennemgang ved
0,063 mm maskevidde, mindst
99 % sigtegennemgang ved 0,125

ved 0,063 mm maskevidde.

2 % myresyre.
Sigtegennemgang i vægtprocent

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

Mineralsyreopløseligt phosphorsy
reanhydrid

basisk ammoniumcitrat

Mineralsyreopløseligt phosphorsy
reanhydrid
Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

Europæiske Fællesskabers Tidende

Formalingsgrader :

syre .

ling af blødt råphosphat. Inde Phosphor bestemt som mineral
holder som hovedbestanddel tri syreopløseligt P206. Mindst 55 %
af det angivne indhold af P205
calciumphosphat
skal være opløseligt i 2 % myre

25 % P205

mm maskevidde

98 % sigtegennemgang ved 0,630

Formalingsgrader :
Mindst 90 % sigtegennemgang ved
0,160 mm maskevidde, mindst

af det angivne indhold af P206
skal være opløseligt i basisk
ammoniumcitrat (efter Joulie)

Phosphor bestemt som mineral
syreopløseligt P2Os. Mindst 75 %

30 % P205

mm maskevidde

96 % sigtegennemgang ved 0,630

0,160 mm maskevidde, mindst

Formalingsgrader :
Mindst 75 % sigtegennemgang ved

basisk ammoniumcitrat

Phosphorsyreanhydrid opløseligt i

6

opløseligheder
Øvrige krav

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og

De

7

Produkt fremstillet i amorf form

Aluminium

calciumphosphat

ter

ciumphosphater og calciumsilica

som hovedbestanddele alkali-cal

6

25 % P205

oplukning af formalet råphosphat Phosphor bestemt som P205 oplø
under indvirkning af alkaliforbin seligt i basisk ammoniumcitrat
delser og kiselsyre. Indeholder (efter Petermann)

Produkt fremstillet ved termisk

5

4

af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

3

Glødephosphat

2

1

5

Typebetegnelse

Nr.

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

30. 1 . 76
Nr. L 24/29

/

4

magnesium

Kaliumchlorid med

Produkt fremstillet ved behandling 37 % K20
af kaliumråsalte under tilsætning Kalium bestemt som vandopløse
af magnesiumsalte. Indeholder som ligt κ2ο
hovedbestanddele kaliumchlorid
5 % MgO
og magnesiumsalte
Magnesium bestemt som vand
opløselige magnesiumsalte og ud
trykt som MgO

rid

Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid

Vandopløseligt kaliumoxid

De almindelige handelsnavne kan
37 % K20
ling af kaliumråsalte. Indeholder Kalium bestemt som vandopløse tilføjes valgfrit
som hovedbestanddel kaliumchlo ligt κ2ο

Kaliumchlorid

3

Europæiske Fællesskabers

Produkt fremstillet ved behand

Vandopløseligt kaliumoxid
Valgfri angivelse af indholdet af
vandopløseligt magnesiumoxid,
når dette overstiger 5 % MgO

Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid

De almindelige handelsnavne kan
Produkt fremstillet ved blanding 18 % K20
af kaliumråsalte og kaliumchlorid Kalium bestemt som vandopløse tilføjes valgfrit
ligt κ2ο

udtrykt som MgO

Magnesium bestemt som vand
opløselige magnesium salte og

5 % MgO

De almindelige handelsnavne kan
10 % κ2ο
Kalium bestemt som vandopløse tilføjes valgfrit
ligt κ2ο

6

Øvrige krav

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og
opløseligheder

Beriget kaliumråsalt

Kainit eller kalium Produkt udvundet af rå kalium
salte
råsalt

5

typebetegnelsen

Yderligere henvisninger til

De

2

1

4

3

2

1

af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

Typebetegnelse

Nr.

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

III. KALIUMGØDNINGER

Nr. L 24/30

Tidende
30. 1 . 76

Kaliumsulfat med

6

I

!_
Største chlorindhold : 3 % Cl

1

f

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

L
når dette er mindre end 3 % Cl

Valgfri angivelse af chlorindhold

Vandopløseligt kaliumoxid

Øvrige krav

Bestanddele, hvis indhold skal deklareres
Næringsstoffernes former og
opløseligheder

nesiumsulfat

tanddele kaliumsulfat og mag
som MgO
Største chlorindhold : 3 % Cl

Magnesium bestemt som vandop
løselige magnesiumsalte og udtrykt

Produkt fremstillet ved kemisk 22 % KaO

De almindelige handelsnavne kan Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid
behandling af kaliumsalte, evt. Kalium bestemt som vandopløse tilføjes valgfrit
under tilsætning af magnesium ligt K2O
Valgfri
angivelse af chlorindholdet
salte. Indeholder som hovedbe
når dette er mindre end 3 % Cl
8 % MgO

liumsulfat

holder som hovedbestanddel ka ligt K2O

behandling af kaliumsalte. Inde Kalium bestemt som vandopløse

i

Øvrige krav

af indholdet af næringsstoffer

Produkt fremstillet ved kemisk 47 % K20

>

Mindsteindhold (i vægtprocent) af

næringsstoffer; angivelser til bestemmelse

De

magnesium

Kaliumsulfat

1

Typebetegnelse

5

• i

Nr.

Henvisning til fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

30. 1 . 76

Europæiske Fællesskabers Tidende
Nr. L 24/31

gødninger

3

vegetabilsk
oprindelse

eller

stoffer af
animalsk

nærings-

af hoved

K2o )

For hvert
enkelt

5% P205,
5% K2 0

3% N

4

næringsstof

midkvælstof

5) cyana

kvælstof

i 2% citronsyre

Κ2 Ο

opløseligt

Vand

7

K2O

vægt
procent
eller mere
skal denne
deklareres

udgør 1

indholdet
af en kvæl
stofforbindelse

2) Såfremt

kvælstof

1) Total

8

N

10

K2O

indhold på

et største

bundet til

fattig« er

D , 3 ) og 4)

2a. En NPK-gødning, som indeholder rå
phosphat eller delvist oplukket rå
phosphat, må hverken indeholde tho
masphosphat, glødephosphat eller
aluminium-calciumphosphat. Dette
sikres ved hver af opløselighederne

Indholdet af kun mineralsyreopløse
ligt P205 må ikke overstige 2 % . For
denne gødningstype 1 udgør prøve
mængden til bestemmelse af opløselig
hederne 2) eller 3) 1 g

chlorind
hold

et vist

2% Cl
— udgør det vandopløselige P205
mindst 2 % , angives opløselighe
den 3) med samtidig påbudt an 3) Det er
givelse af det vandopløselige ind
tilladt at
hold af P2Os (opløselighed 1 ))
garantere

— udgør det vandopløselige P205
mindre end 2 % , angives udeluk
kende opløseligheden 2)

1 . En NPK-gødning, som hverken inde 1) Vandop
løseligt
holder thomasphosphat, glødephos
kalium
phat, aluminium-calciumphosphat,
oxid
delvist oplukket råphosphat eller rå
phosphat, skal garanteres efter en af
de under 1), 2) eller 3) angivne 2) Angivelsen
opløseligheder :
» chlor

9

PtOs

Fællesskabers Tidende

6b) P205 opløseligt

6a) mineral
syreopløseligt
P2Ob. Mindst
75% af det angivne
indhold af P205
skavære opløseligt i
2% citronsyre

citrat (efter
petermann)

alkalisk ammonium

5) P205 opløseligt i

4) P205 kun mineral
syreopløseligt

citrat og i vand

kvælstof

4) urea

neutralt ammonium

3) P205 opløseligt i

umcitrat

i neutralt ammoni

2) P205 opløseligt

P2 O5

1) vandopløseligt

6

P» Os

nium-

3) ammo

kvælstof

2) nitrat

kvælstof

1) total

5

N

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske
egenskaber

Europæiske

sætning

uden til

vej eller
ved blanding

Produkt frem 20%
stillet
(N +
ad kemisk
P2 O5 +

2

1

I alt

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer
Formalingsgrader

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

De

NPK

måde

Henvisning til
fremstillings

betegnelse

Type

næringsstoffer
(i vægtprocent)

Mindsteindhold af

I. NPK-GØDNINGER

B. GØDNINGSSTOFFER, SOM INDEHOLDER FLERE HOVEDNÆRINGSSTOFFER

Nr. L 24/32

30. 1 . 76

2

1

fremstillings-'

måde

Henvisning til

Type
betegnelse

3

I alt

4

næringsstof

For hvert
enkelt

(i vægtprocent)

næringsstoffer

Mindsteindhold af

I

i 2 % myresyre

være opløseligt

55% af det angivne
indhold af P2Os skal

8) mineralsyreopløse
ligt P205. Mindst

(efter Joulie)

i alkalisk
ammoniumcitrat

7) mineralsyreopløse
ligt P205. Mindst
75% af det angivne
indhold af P2Os
skal være opløseligt

_f

P2O5

I

7

K2O

ved

0,063 mm

Mindst 90 % sigte
gennemgang ved

0,160 mm

gennemgang

Mindst 75 % sigte

0,160 mm

Mindst 90 % sigte
gennemgang ved

0,160 mm

I

8

N

|

mindst

2 %

kun

— indeholde mindst 2 % vandoplø
seligt P208 (opløselighed 1))

gende krav :

Denne gødningstype skal opfylde føl

Garantien herfor er, at den pågæl
dende gødning opfylder opløselig
hederne 1) og 7), når bortses fra
vandopløselighed for så vidt angår 7)

2b. En NPK-gødning, som indeholder
aluminiumcalciumphosphat må hver
ken indeholde thomasphosphat, glø
dephosphat, delvis oplukket råphos
phat eller råphosphat

3) 3 g

Denne gødningstype bringes i hande
lem som »NPK-gødning med råphos
phat« eller » NPK-gødning med del
vist oplukket råphosphat«. For denne
gødningstype 2a udgør prøvemæng
den til bestemmelse af opløselighed

— indeholde mindst 2,5 % vandoplø
seligt P205 (opløselighed 1))

— indeholde mindst 5 % vand- og i
neutralt ammoniumcitrat opløse
ligt P205 (opløselighed 3))

mineralsyreopløseligt P2Os (oplø
selighed 4))

— indeholde

Denne gødningstype skal opfylde føl
gende krav :

9

P2O5

egenskaber
Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

1

10

K2O

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Delvis oplukket råphosphat : Mindst 90 % sigte
gennemgang ved

Blødt råphosphat :

Glødephosphat :

Aluminium-calciumphos
phat :

0,160 mm

Formalingsgrader af grundbestanddelene :
Thomasphosphat :
Mindst 75 % sigte
gennemgang ved

5

N

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer
Formalingsgrader

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

30. 1 . 76
Nr. L 24/33

2

1

I

måde

Henvisning til
fremstillings

betegnelse

Type

I

3

I alt

I

4

næringsstof

For hvert
enkelt

næringsstoffer
(i vægtprocent)

Mindsteindhold af

I

5

N

I

6

Pi Os

specifikationer
Formalingsgrader

7

Ki O

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

8

N

Europæiske Fællesskabers Tidende

— for gødninger på basis af blødt
råphosphat : opløselighed 8)

hed 7)

— for gødninger på basis af alumi
nium-calciumphosphat : opløselig

— for gødninger på basis af gløde
phosphat : opløselighed 5)

— for gødninger på basis af tho
masphosphat : opløselighed 6a)
(Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland,
Belgien, Danmark, Irland, Luxem
bourg, Nederlandene, Det forene
de Kongerige)

heder :

Deklarationen for P205's opløselighed
fastsættes efter følgende opløselig

10

K2O

De

3 . For NPK-gødninger, der kun inde
holder én af følgende phosphorgød
ningstyper thomasphosphat, gløde
phosphat, aluminium-calciumphos
phat, blødt råphosphat, skal type
betegnelsen efterfølges af en angivel
se af phosphorbestanddelen

Denne gødningstype bringes i hande
len under betegnelsen »NPK-gødning
med aluminium-calciumphosphat«

— indeholde mindst 5 % P2O5 sva
rende til opløselighed 7)

9

P2O5

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske
egenskaber

Nr. L 24/34

30. 1 . 76

oprindelse

5% P2Os

3%N

4

næringsstof

For hvert
enkelt

cx

kvælstof

P205

niumcitrat og

2% citronsyre

7

Ki O

skal denne
deklareres

eller mere,

procent

2) Såfremt
indholdet
jfvSstof.
udgør^'^

kvælstof

1) Total-

8

N

hederne 1), 3) og 4)

Dette sikres ved hver af opløselig

aluminium-calciumphosphat

2a. En NP-gødning, som indeholder rå
phosphat eller, delvist oplukket rå
phosphat, må hverken indeholde tho
masphosphat, glødephosphat eller

løselighederne 2) og 3) 1 g

prøvemængden til bestemmelse af op

For denne gødningstype ^ udgør

u6 p * Q 5 å ikke overstige 2 %

Indholdet af kun mineralsyreopløse

hold af P2Os (opløselighed 1))

givelse af det vandopløselige ind

mindst 2 % , angives opløselighe
den 3) med samtidig påbudt an

— udgør det vandopløselige P205

kende opløseligheden 2)

oholohåf'Sk^nteres^' ete
en af
^|^3) angivne
opløseligheder:
- "tør
d« vandopløselige Ps05
mindre end 2 »/o , angives udeluk

holder thomasphosphat, glødephos
Phat, aluminium-calciumphosphat,

1 . En NP-gødning, som hverken inde

9

P2O5

10

K2O

Tidende

6 b) P2Ob opløseligt i

i 2% citronsyre

Mindst 75% af det
angivne indhold af
P2O5
skal være opløseligt

6 a) mineralsyre
opløseligt P205.

mann

i«o»i ;„«■ i

niumcitrat (Peter-

c\ n r\

5) P2Os
opløseligt i
basisk ammo-

løseligt P205

4) kun mineralsyreop-

2 5

vandopløseligt

2> P*°» opløseligt i
neutralt ammoniumcitrat
3) Ps05
opløseligt i
neutralt ammo-

1) Vandopløseligt

6

P2O5

egenskaber
Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

Europæiske Fællesskabers

5) cyanamid-

stof

4) ureakvæl-

3) niumammokvælstof

kvælstof

« -i"«-

kvælstof

1) Total-

5

N

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer
Formalingsgrader

Former og opløseligheder samt indhold at næringsstøtter,

De

vegetabilsk

VeiÆr .r
ved bland,„g
tilsætning •
stoffer
af animalsk eller

(N +
P205)

18%

fremstillet
ad kemisk

Produkt

gødninger

NP-

3

2

1

I alt

måde

(i vægtprocent)

Type
betegnelse

Henvisning til
fremstillings

næringsstoffer

Mindsteindhold af

2. NP-GØDNINGER

30 . 1 . 76

Nr. L 24/35

2

1

fremstillings

måde

Henvisning til

Type
betegnelse

3

I alt

4

næringsstof

For hvert
enkelt

næringsstoffer
(i vægtprocent)

Mindsteindhold af

myresyre

8) mineralsyreopløse
ligt P205. Mindst
55% af det angivne
indhold af P205 skal
være opløseligt i 2 %

(Joulie)

ammoniumcitrat

angivne indhold af
P2Os skal være op
løseligt i basisk

Mindst 75% af det

7) mineralsyre
opløseligt P205.

6

P2O5

vidde

0,160 mm maske

Mindst 75 % sigte
gennemgang ved

0,063 mm

Mindst 90 % sigte
gennemgang ved

vidde

0,160 mm maske

Mindst 75 % sigte
gennemgang ved

0,160 mm

8

N

— indeholde mindst 5 % P205 sva
rende til opløselighed 7)

— indeholde mindst 2 % vandopløse
ligt P205 (opløselighed 1))

gende krav :

Denne gødningstype skal opfylde føl

Garantien herfor er, at den pågæl
dende gødning opfylder opløselighe
derne 1) og 7), når bortses fra
vandopløselighed for så vidt angår 7)

eller råphosphat

2b. En NP-gødning, som indeholder alu
miniumcalciumphosphat må hverken
indeholde thomasphosphat, gløde
phosphat, delvis oplukket råphosphat

For denne gødningstype 2a) udgør
prøvemængden til bestemmelse af
opløselighed 3) 3 g

Denne gødningstype bringes i hande
len som » NP-gødning med råphos
phat« eller » NP-gødning med delvist
oplukket råphosphat«.

— indeholde mindst 2,5 % vandop
løseligt P205 (opløselighed 1))

— indeholde mindst 5 % vand- og i
neutralt ammoniumcitrat opløse
ligt P205 (opløselighed 3))

de mineralsyreopløseligt P2Os (op
løselighed 4))

— indeholde mindst 2 % udelukken

gende krav :

Denne gødningstype skal opfylde føl

9

P2O5

10

KiO

Europæiske Fællesskabers Tidende

Delvis oplukket råphosphat : Mindst 90 % sigte
gennemgang ved

Blødt råphosphat :

Glødephosphat :

vidde

Aluminiumcalciumphosphat : Mindst 90 % sigte
gennemgang ved
0,160 mm maske

Thomasphosphat :

7

K2O

Angivelse af gødningernes karakteristiske
egenskaber
Øvrige krav

De

Formalingsgrader af grundbestanddelene :

5

N

Formalingsgrader

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer

Former og opløseligheder samt indhold at næringsstoffer,

Nr. L 24/36
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1

Type
betegnelse

I

2

måde

fremstillings

Henvisning til

i

3

I alt

I

4

næringsstof

For hvert
enkelt

fi vægtprocent)

næringsstoffer

Mindsteindhold af

J

5

N
i

€

P2O5

Formalingsgrader

»

7

K2O

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

!

8

N
!

i

9

P2O5

— for gødninger på basis af blødt
råphosphat : opløselighed 8)

hed ?)

— for gødninger på basis af alumi
nium-calciumphosphat : opløselig

— for gødninger på basis af gløde
phosphat : opløselighed 5)

10

——

K2O

De

— for gødninger på basis af tho
masphosphat : opløselighed 6a)
(Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland,
Belgien, Danmark, Irland, Luxem
bourg, Nederlandene, Det forene
de Kongerige)

3. For NP-gødninger, der kun indehol
der én af følgende phosphorgød
ningstyper : thomasphosphat, gløde
phosphat, aluminium-calciumphos
phat, blødt råphosphat, skal type
betegnelsen efterfølges af en angivelse
af phosphorbestanddelen. Deklara
tionen for P205's opløselighed fast
sættes efter følgende opløseligheder :

Denne gødningstype bringes i hande
len under betegnelsen » NP-gødning
med aluminium-calciumphosphat«

;

egenskaber

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

30. 1 . 76

Europæiske Fællesskabers Tidend«
Nr. L 24/37

Produkt
fremstillet

NKgødnin-

stoffer af
animalsk
eller
vegetabilsk

kvælstof

5) cyanamid-

umkvælstof
4) urea_
kvælstof

kvælstof

2) nitrat-

1) Totalkvælstof

5

oprindelse

3% N
5 % K20

4

N

3) ammoni-

K20)

18%
(N +

3

For hvert
enkelt

næringsstof

uden tilsætning af
nærings-

ved blanding

vei f.er

ad kemisk

2

1

I alt

6

P2O5

ligt KaO

Vandopløse-

7

K2O

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstøtter,
som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer
Formalingsgrader

klareres

denne de-

udgør
j vægtprocent eller
mere skal

af en
kvælstofforbindelse

indholdet

2) Såfremt

1) Totalkvælstof

8

N

9

P2O5

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske
egenskaber

at garan"
vist chlor
indhold

tere et

3) n'ladt
?l?£

2% Cl

bundet til
et
størsteind
hold på

2) Angivelsen
»chlor
fattig« er

kalium

1) Vandop
løseligt

10

K2O
De

ler

måde

Henvisning til
fremstillings

betegnelse

Type

næringsstoffer
(i vægtprocent)

Mindsteindhold af

3 . NK-GØDNINGER

Nr. L 24/38
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oprindelse
P

eller

|

ikke mindst 2% , angives ude-

ammonium-

2 % citronsyre

;

bundet til

2 % Cl.

hold pa

mumsind

et maksi

opfylder opløselighederne 1), 3) og 4)

Dette sikres ved, at denne gødning

aluminium-calciumphosphat

2a. En PK-gødning, som indeholder rå
phosphat eller delvist oplukket rå
phosphat, må hverken indeholde tho
masphosphat, glødephosphat eller

selighederne 2) og 3) 1 g

vemængden til bestemmelse af oplø

For denne gødningstype 1 udgør prø

ligt P205 må ikke overstige 2 %

indhold

chlor

tilladt at
garantere
et vist

Europæiske Fællesskabers Tidende

/ru\ T> r\

2% citronsyre

ligt P206. Mindst
75% af det angivne
P205 skal være
opløseligt i

6a) mineralsyreopløse

mann)

citrat (efter Peter-

» chlor

fattig« er

af det vandopløselige indhold af 3) Det er

mindst 2 % , angives opløselighed
3) med samtidig påbudt angivelse

— udgør det vandopløselige P-O*

,

lukkende opløselighed 2)

— udgør det vandopløselige P2Os

absolut

basisk

løseligt
kalium
oxid

phat, garanteres hver af de under 1),
2) eller 3) angivne opløseligheder :
2) Angivelsen

der
thomasphosphat, glødephosphat,
aluminium-calciumphosphat, delvist
oplukket råphosphat eller råphos-

^

K«0

1. En PK-gødning, der hverken indehol- 1) Vandop

9

P*0»

5) P208 opløseligt i

8

N

P205 (opløselighed 1))
Indholdet af kun mineralsyreopløse-

Vandop-

løseligt
K2O

7

K2O

egenskaber
Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

,
,
4) kun mineralsyreopløseligt P205

vandopløseligt
p2Os

i neutralt ammo-

niumcitrat og

v

ammonium-

citrat

2.) P206 - opløseligt
1 neutralt -

løseligt P2Os

1) Vandop-

6

vegetabilsk

5

P2O5

3) PtOs opløseligt

5% P2O5

4

N

animalsk

nærings-

sætning a

uden til-

For hvert
enkelt

næringsstof

(P2O5
5 % K2O
\ 2 i5
2
+ K20)

18%

3

I alt

Formalingsgrader

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstøtter,

De

ve,,e, ,er .•
j
S

fremstillet
fremstille
ad kemisk

Produkt

4 PK-

gødgød
ninger

2

1

Henvisning t
fremstillings

måde

Type

betegnelse

. (i vægtprocent)

næringsstoffer

Mindsteindhold af

4. PK-GØDNINGER
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måde

Henvisning til
fremstillings

I alt

For hvert
enkelt

næringsstof

N

. ,

. ,

j

« i

i

w j on o/ • ^

vidde mm maske

ved
vidde

0,160 mm maske

gennemgang

Delvis oplukket råphosphat : Mindst 90 % sigte-

iii

0,160 mm maskevidde
Mindst 90 % sigtegennemgang ved

Mindst 75 % sigtegennemgang ved

rende til opiøselighed 7)

— indeholde mindst 5% P2Ofi sva

seligt P206 (opløselighed 1))

vandopløselighed, for sa vidt angår 7)
Denne gødningstype skal opfylde føl
gende krav :
— indeholde mindst 2 % vandoplø

£ette garanteres ved opløselighederne
*) og ,7)> , dog ™ed undtagelse af

eller råphosphat

^

K2O

Europæiske Fællesskabers Tidende

^ i •

Blød råphosphat :

Glødephosphat :

vidde

vidde
Aluminiumcalciumphosphat : Mindst 90 % sigtegennemgang ved
0,160 mm maske-

0,160 mm maske

2b. En PK-gødning, der indeholder alu
miniumcalciumphosphat må hverken
indeholde thomasphosphat, gløde
phosphat, delvis oplukket råphoshat

løselighed 3) 3 g

gennemgang

prøvemængden til bestemmelse af op

Thomasphosphat :

Mindst 75 % sigte-

For denne gødningstype 2a udgør

Formalingsgrader af grundbestanddelene :

være opløseligt i 2 /o

delen som »PK-gødning med råphos

opløseligt P205 (opløselighed 1))

- indeholde mindst 2 5 % - vand

ligt P205 (opløselighed 3))
. , ,
. t
c 0,

neutralt ammoniumcitrat opløse

''

— indeholde mindst 5 % vand- og i

phat« eller »PK-gødning med delvis
oplukket råphosphat«

ved

. , , ,,

~ indeholde mindst 2 % kun mine
ralsyreopløseligt P2Os (opløselig

Denne gødningstype skal opfylde føl
gende krav :

9

myresyre

8

P2O5

Denne gødningstype bringes i han

I

N

angivne indhold skal

55% af det

ligt P205. Mindst

7

K2O

egenskaber
Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

De

8) mineralsyreopløse-

(etter Joulie)

ammoniumcitrat

opløseligt i basisk

angivne indhold
af P2Os skal være

Mindst 75% af det

7) mineralsyreopløseligt P205.

6

P2O5

Formalingsgrader

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

12345

Type
betegnelse

(i vægtprocent)

næringsstoffer

Mindsteindhold af

Nr. L 24/40
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2

!

Henvisning til
fremstillings

måde

Type

betegnelse

3

I alt

4

næringsstof

For hvert
enkelt

(i vægtprocent)

næringsstoffer

Mindsteindhold af

ø

5

N

€

P2O5

Formalingsgrader

N

78

K2O

som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne
specifikationer

Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer,

Europæiske Fællesskabers Tidende

— for gødninger på basis af blød
råphosphat : opløselighed 8)

— for gødninger på basis af alu
miniumcalciumphosphat : opløse
lighed 7)

— for gødninger på basis af gløde
phosphat : opløselighed 5)

Kongerige)

— for gødninger på basis af tho
masphosphat : opløselighed 6a)
(Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland,
Belgien, Danmark, Irland, Luxem
bourg, Nederlandene, Det forenede

10

K2O

De

Deklarationen for P205's opløselighed
skal fastsættes i henhold til følgen
de opløseligheder :

3. For PK-gødninger, der kun indehol
der én af følgende phosphorgød
ningstyper : thomasphosphat, alumi
nium-calciumphosphat, blød råphos
phat, delvis oplukket råphosphat, skal
typebetegnelsen efterfølges af en angi
velse af phosphorbestanddelen

Denne gødningstype bringes i hande
len som »PK-gødning med aluminium
calciumphosphat«

9

P2O5

egenskaber
Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteristiske

30. 1 . 76

L.
Nr

24/41
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BILAG II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE IDENTIFIKATION OG ETIKETTERING

1 . Påbudte angivelser med henblik på identifikation
a) betegnelsen »EØF-GØDNING« med versaler ;
b) gødningens typebetegnelse i overensstemmelse med bilag I, idet der for de gødninger,
der indeholder flere hovednæringsstoffer, tilføjes tal til angivelse af indholdet af hoved
næringsstoffer i den rækkefølge, der er fastlagt ved nævnte betegnelse ;
c) det garanterede indhold for hvert næringsstof og disse stoffers garanterede former og/
eller opløseligheder, når disse er foreskrevet i bilag I,
indholdet af hovednæringsstoffer skal — såvel for gødninger, der kun indeholder ét
hovednæringsstof, som for dem, der indeholder flere — angives i vægtprocent i hele tal
eller i givet fald med en decimal, og i rækkefølgen N, P205 og/eller P, KgO og/eller K for
sidstnævnte kategori af gødninger,
former og opløseligheder for hovednæringsstofferne skal ligeledes angives i vægtprocent, dog
ikke hvis bilag I udtrykkeligt foreskriver, at dette indhold skal angives på anden måde,
næringsstofferne skal angives både ved benævnelse og ved kemiske symboler (f.eks. kvælstof
N, phosphor P, phosphorsyreanhydrid P205, kalium K, kaliumoxid KaO, magnesium Mg ;
magnesiumoxid MgO) ;

d) garanteret netto- eller bruttovægt,
såfremt bruttovægten angives, skal taravægten angives ved siden af ;
e) navn eller firmanavn eller registreret varemærke og adresse på den, som er ansvarlig
for markedsføringen af gødningerne, og som har sit hjemsted inden for Fællesskabet.
2. Krav til etikettering
a) etiketterne eller de trykte angivelser på emballagen, som indeholder de under nr. 1
anførte betegnelser, skal anbringes på et iøjnefaldede stend. Påklæbede etiketter skal være
fastgjort til emballagens lukkeanordning. Dersom denne anordning består af et segl eller
en plombe, skal disse forsynes med den i nr. 1, litra e) nævnte ansvarliges navn eller
mærke ;

b) den under nr. 1 nævnte angivelse må ikke kunne slettes og skal være let læselig ;
c) i de i artikel 3 omhandlede tilfælde skal et eksemplar af følgedokumenterne, som
indeholder identifikationsbetegnelserne, ledsage varen direkte og være tilgængelig for
kontrolorganerne.

30. 1 . 76
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BILAG III

TOLERANCER

a) de i dette bilag anførte tolerancer angiver de tilladelige afvigelser mellem den for et
næringsstof målte værdi og den angivne værdi ;
b) tolerancerne er fastsat for at tage hensyn til variationer i forbindelse med fremstilling,
prøveudtagning og analyse ;

c) tolerancer tillades ikke for så vidt angår de i bilag I anførte mindste- og størsteindhold ;
d) når intet maksimum er anført, er den i forhold til den angivne værdi overskydende mængde
næringsstof ikke undergivet nogen begrænsning ;
e) de tolerancer, der gælder for det deklarerede indhold af næringsstoffer i de forskellige
typer gødning, er følgende :
A. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER
ET HOVEDNÆRINGSSTOF

Absolutte værdier i vægt
procent

I. Kvælstofgødninger

udtrykt som N, P205, K20,
MgO og Cl

Kalksalpeter
Calciummagnesiumsalpeter
Natriumnitrat

Chilesalpeter
Calciumcyanamid eller kalkkvælstof
Nitratholdigt calciumcyanamid eller nitrat
holdigt kaikvælstof
Ammoniumsulfat eller svovlsur ammoniak

Ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter
(til og med 32 % N)
(over 32 % N)
Ammoniumsulfatsalpeter
Magnesiumsulfatsalpeter
Ammoniumsulfatsalpeter med magnesium
Urea

0,4
0,4
0,4
0,4
1,0
1,0
0,3
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
0,4

II. Phosphorgødninger
Thomasphosphat
— deklaration inden for en margin på 2 vægtprocent
0

P2O5

— deklaration udtrykt i et enkelt tal
Andre phosphorgødninger
Opløselighed af P206 i :
Mineralsyre
Myresyre
Neutralt ammoniumcitrat
Basisk ammoniumcitrat

Vand

1,0

(gødningens nr. i
i bilag I)
(3 , 6, 7)
(7)
(2a, 2b, 2c)
4, 5, 6
(2a, 2b, 3)
(2c)

0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
1,3

III. Kaliumgødninger
Kamnit eller kaliumråsalt

Beriget kaliumråsalt

1,5
1,0
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Kaliumchlorid (til og med 55 % )

1,0

(over 55 % )

0,5

Kaliumchlorid med magnesium
Kaliumsulfat
Kaliumsulfat med magnesium

1,5
0,5
1,5

IV. Andre bestanddele

Magnesiumoxid
Chlor

0,9
0,2

B. GØDNINGER SOM INDEHOLDER FLERE
HOVEDNÆRINGSSTOFFER

1 . Hovednæringsstoffer
— N
— P2Os
— K2O

1,1
1,1
1,1

2. Totale negative afvigelser i forhold til de deklarerede
værdier

— gødninger sammensat af to næringsstoffer
— gødninger sammensat af tre næringsstoffer

1,5
1,9

f) for så vidt angår det deklarerede indhold af de forskellige kvælstofforbindelser og
phosphorsyreoxids opløselighed, er tolerancerne 1/10 af det totale indhold af det pågældende
stof med et maksimum på 2 vægtprocent, forudsat totalindholdet af det pågældende
næringsstof ligger inden for de grænser, der er fastsat i bilag I og de tolerancer, der er
fastsat i litra e) ovenfor.
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RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel
til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære
(76/ 117/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvinsing til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (4),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og

hensynet til de tekniske fremskridt gør det nødven
digt at foretage en hurtig tilpasning af de tekniske
forskrifter, som fastsættes i direktiver om elektrisk
materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære;
for at lette gennemførelsen af de hertil nødvendige
foranstaltninger må der fastsættes en fremgangsmåde,
som sikrer et snævert samarbejde mellem medlems
staterne og Kommissionen i udvalget for tilpasning til
de tekniske fremskridt af direktiverne om fjernelse af
de tekniske hindringer for handel inden for Fælles
skabet med elektrisk materiel til anvendelse i eksplo
sionsfarlig atmosfære;
der er mulighed for, at elektrisk materiel til anven

ud fra følgende betragtninger:

delse i eksplosionsfarlig atmosfære frembyder en fare
for sikkerheden, selv om det er attesteret og mærket,

Den i medlemsstaterne gældende lovgivning vedrø

fare —

rende sikkerhed i forbindelse med elektrisk materiel

således at det frit kan forhandles ; der bør derfor
fastsættes en fremgangsmåde til afværgelse af denne

til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære er for
skellig fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket medfø
rer, at samhandelen hæmmes ;

det er muligt at fjerne disse forskelle ved at kræve, at
elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosfære bringes i overensstemmelse med harmoni
serede tekniske normer;

der bør også tages hensyn til, at der kan forekomme
materiel, som yder en sikkerhed svarende til de har

moniserede normers, selv om disse ikke overholdes;

det bør fastsættes, at et godkendt organ konstaterer,
at materiellet er i overensstemmelse med de harmoni

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for elektrisk materiel til anven
delse i eksplosionsfarlig atmosfære bortset fra mate
riel bestemt til installering i underjordiske arbejds
pladser i grubegasholdige miner samt elektromedi
cinsk udstyr.
Artikel 2

serede normer eller yder en sikkerhed, der mindst
svarer til normernes ; denne kontrol bør ikke blot
udøves på grundlag af tekniske beskrivelser af mate

riellet, men også at dets konstruktion, fremstilling og
montering;

resultatet af denne kontrol skal, hvis det er positivt,
attesteres ved certifikater eller mærkninger, der er an
erkendt i alle medlemsstaterne;

C1) EFT nr. C 87 af 2. 9. 1971, s. 4.
(2) EFT nr. C 41 af 29. 4. 1971, s. 6.

Ved elektrisk materiel forstås i dette direktiv alle de

le, hvoraf de elektriske installationer eller alle andre
elektriske anordninger består.
Artikel 3

Eksplosionsfarlig atmosfære findes på steder, hvor
der kan forekomme farlige mængder af brændbare
stoffer i form af luftarter, damp, tåge eller støv, som
sammen med luften kan danne blandinger, som kan
eksplodere.
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Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrø
rer sikkerhedshensyn med hensyn til konstruktion og
fabrikation af det i artiklerne 1 og 2 omhandlede
elektriske materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosfære, forbyde, at dette sælges, omsættes frit
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Artikel 5

1.

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse

de bestemmelser, som udtrykkeligt er anført i hvert

enkelt særdirektiv til de tekniske fremskridt, vedtages
i henhold til fremgangsmåden i artikel 7.

eller anvendes i overensstemmelse med dets formål :

2. Ligeledes kan ethvert spørgsmål med tilknytning
til de i artikel 4, stk. 1 , andet led, omhandlede og i

— når det godtgøres ved udstedelse af det i artikel 8
omhandlede overensstemmelsescertifikat og ved
det i artikel 10 fastsatte særlige mærke, at det er i

henhold til vilkårene i artikel 9 udstedte kontrolcerti

fikater behandles efter denne fremgangsmåde.

overrensstemmelse med de harmoniserede nor
Artikel 6

mer ;

— når det afviger fra en eller flere harmoniserede
normer, og når det ved en særlig undersøgelse af
konstruktionen og fabrikationen er fastslået, at
det yder en sikkerhed, som mindst opfylder disse
normer, og når dette er godtgjort ved udstedelse
af et kontrolcertifikat i henhold til artikel 9 og
ved det i artikel 10 fastsatte særlige mærke.
2.

Ved anvendelse i overensstemmelse med dets

formål forstås i henhold til denne artikel brug af
materiellet i omgivelser med sådanne luftarter,
dampe, tåger eller støv, som sammen med luften kan
danne blandinger, som kan eksplodere, som fastsat i
de harmoniserede konstruktions- og fabrikationsnor
mer og således som det er angivet i overensstemmel
ses- og kontrolcertifikaterne.

1 . Der nedsættes et udvalg for tilpasning til de
tekniske fremskridt af direktiverne til fjernelse af
tekniske hindringer for handelen med elektrisk mate
riel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, i det
følgende benævnt » Udvalget«, som er sammensat af
repræsentanter for medlemsstaterne under forsæde af
en repræsentant for Kommissionen.
2.

Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden.

Artikel 7

1.

Når den i denne artikel fastsatte fremgangsmåde

påberåbes, indbringer formanden sagen for udvalget
enten på eget initiativ eller på begæring af en med

De nationale administrativt eller ved lov fastsatte be
stemmelser vedrørende installationsvilkårene må ikke

lemsstats repræsentant.

føre til forskelsbehandling ved anvendelse af elektrisk
materiel, som er fremstillet i andre medlemsstater, og

2.
Kommissionens repræsentant forelægger udval
get et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden fastsætter under hensyn til
hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udta
lelsen vedtages med det flertal af 41 stemmer, idet der
tildeles medlemsstaternes stemmer vægt i henhold til
artikel 148, stk. 2, i traktaten. Formanden deltager
ikke i afstemningen.

som er omfattet af dette direktiv.

3 . Installationsvilkårene, for så vidt de ikke er un
derlagt andre fællesskabsbestemmelser, er fortsat un
derlagt bestemmelseslandets administrativt eller ved
lov fastsatte bestemmelser.

4.

Ved harmoniserede normer forstås i dette direk

tiv normer, hvortil der senere vil blive henvist i særdi
rektiver.

5 . De særdirektiver, der er omhandlet i stk. 4, kan
for visse former for materiel med forenklet beskyttel
se, og som udelukkende er bestemt for anvendelse i
omgivelser, hvor faren er begrænset, fastsætte, at
overensstemmelse med de for dette gældende harmo
niserede normer kan godtgøres efter en forenklet
fremgangsmåde, der endog kan bestå i at fabrikanten
blot udsteder en overensstemmelseserklæring.

3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt
ninger, når de er i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse.

b) Dersom de påtænkte foranstaltninger ikke er i
overensstemmelse med udvalgets udtalelse,
eller der ikke er afgivet udtalelse, forelægger
Kommissionen straks Rådet et forslag om,
hvilke foranstaltninger der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
c) Såfremt Rådet ikke har truffet afgørelse ved
udløbet af en frist på tre måneder efter forsla
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gets forelæggelse, vedtages de foreslåede foran
staltninger af Kommissionen.

Nr. L 24/47

fremgangsmåde fremsatte bemærkninger i betragt
ning, hvis resultatet af eventuelle yderligere afprøv
ninger er tilfredsstillende.

Artikel 8

1.

Det i artikel 4, stk. 1 , første led, nævnte over

4. Dersom der retties henvendelse til udvalget
ifølge den i artikel 7 fastsatte fremgangsniåde, og
såfremt udvalgets udtalelse er positiv, udsteder det
godkendte organ kontrolcertifikatet.

ensstemmelsescertifikat udstedes af et af de i artikel

14 omhandlede godkendte organer. Det attesterer, at
materieltypen er i overensstemmelse med de harmoni
serede normer.

En kopi af de væsentligste angivelser i overensstem
melsescertifikatet fremsendes til medlemsstaterne in
den en måned efter udstedelsen af certifikatet.

Det godkendte organ, som foretager afprøvningen af
materiellet, udarbejder en afprøvningsrapport, som
stilles til rådighed for medlemsstaterne.

2. Det godkendte organ, som har udstedt overens
stemmelsescertifikatet, kan tilbagekalde certifikatet,
hvis det fastslår, at det ikke burde være udstedt, eller
at de ved dette certifikat stillede betingelser ikke er
opfyldt inden for en nærmere bestemt passende frist.
Det kan endvidere tilbagekalde dette certifikat, hvis
fabrikanten bringer elektrisk materiel i handelen, der
ikke er i overensstemmelse med den godkendte pro
totype.

Artikel 9

5.

En kopi af de væsentligste angivelser i kontrol

certifikatet fremsendes til medlemsstaterne inden en
måned efter udstedelsen af dette certifikat.

6. Pet godkendte organ, som har udstedt kontrol
certifikatet, kan tilbagekalde certifikatet, hvis det
konstaterer, at det pågældende certifikat ikke burde
være udstedt, eller at de af dette stillede betingelser
ikke er opfyldt inden for en nærmere bestemt pas
sende frist. Det kan endvidere tilbagekalde dette certi
fikat, hvis fabrikanten bringer elektrisk materiel i
handelen, der ikke er i overensstemmelse med den
godkendte prototype.
Artikel 10

1 . Det særlige mærke, som fabrikanten anbringer
på materiellet, attesterer, at dette materiel er i over
ensstemmelse med den type, for hvilken der er
udstedt et overensstemmelses- eller kontrolcertifikat,

og at det har gennemgået de individuelle afprøvnin
ger, som måtte være foreskrevet i de harmoniserede
normer, og opfyldt de stillede betingelser, der er
omhandlet i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 6.
Medlemsstaterne sikrer sig ved fyldestgørende foran

1.

Det i artikel 4, stk. 1 , andet led, omhandlede

staltninger, at fabrikanten kun anbringer dette

kontrolcertifikat udstedes af et af de i artikel 14

mærke, hvis denne er i besiddelse af et overensstem

omhandlede godkendte organer. Det attesterer, at
materieltypen yder en sikkerhed, der mindst opfylder

melses- eller kontrolcertifikat.

de harmoniserede normer.

2.

Når overensstemmelses- eller kontrolcertifikatet

kræver det, skal materiellet ledsages af en brugsanvis

2.

Inden det godkendte organ, som foretager

afprøvningen af materiellet, udsteder dette kontrol
certifikat, sender det dokumenterne med beskrivelse
af materiellet, afprøvningsrapporterne og udkastene

til kontrolcertifikater fil de øvrige medlemsstater og/
eller til deres godkendte kontrolorganer, som inden
fire måneder efter modtagelsen kan fremsætte be
mærkninger, anmode om yderligere afprøvninger og
eventuelt indbringe sagen for udvalget i overensstem
melse med artikel 7. Denne brevveksling er fortrolig.

3 . Såfremt ingen medlemsstat inden udløbet af den
fastsatte frist har rettet henvendelse til udvalget,
udsteder det godkendte organ kontrolcertifikatet efter
at have taget de i henhold til den i stk. 2 fastsatte

ning med nærmere angivelse af særlige anvendelses
vilkår.

Artikel 11

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre

en betryggende kontrol med fabrikationen af mate
riel, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 12

1.

Såfremt en medlemsstat med udførlig begrun

delse fastslår, at materiellet, selv om det er i overens
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stemmelse med forskrifterne i de for disse gældende
direktiver, dog frembyder fare for sikkerhed, kan den
midlertidigt forbyde eller fastsætte særlige betingelser
for markedsføringen af dette materiel på sit område.
Den skal straks underrette de øvrige medlemsstater
og Kommissionen herom med angivelse af årsagerne
til dens beslutning.
2. Kommissionen skal inden seks uger konsultere
de berørte medlemsstater, hvorefter den omgående
fremsætter sin udtalelse og træffer passende foran
staltninger.
3.
Såfremt Kommissionen finder, at tekniske til
pasninger af dette direktiv er påkrævet, vedtages disse
tilpasninger af Kommissionen eller Rådet efter den i
artikel 7 omhandlede fremgangsmåde; i så fald kan
den medlemsstat, som har vedtaget beskyttelsesforan
staltninger, opretholde disse, indtil tilpasningerne

30 . 1 . 76

godkendt med henblik på afprøvning af materiellet
og/eller udstedelse af overensstemmelses- og kontrol
certifikater, samt en fortegnelse over modtagerne af
den i artikel 8, stk. 1 , og artikel 9, stk. 2 og 5,
omhandlede brevveksling. Den giver ligeledes medde
lelse om enhver ændring i disse fortegnelser.
Denne underretning finder sted første gang senest tre
måneder efter meddelelsen af dette direktiv.

Artikel IS

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige forbere
dende foranstaltninger for at bestemmelserne i dette
direktiv kan træde i kraft inden atten måneder efter
meddelelsen af det første særdirektiv.

Artikel 16

træder i kraft.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Artikel 13

Afbildninger af mærker og certifikater, som benyttes
af medlemsstaterne, offentliggøres til underretning i
De Europæiske Fcellesskabers Tidende.
Artikel 14

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1975 .

På Rådets vegne
M. TOROS

Hver medlemsstat giver de andre medlemsstater og
Kommissionen en fortegnelse over de organer, der er

Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 18 . december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for
konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til menneskeføde
(76/ 118/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43
og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

i de tilfælde hvor Rådet overdrager Kommissionen
beføjelser med henblik på gennemførelsen af de reg
ler, der er fastsat på levnedsmiddelområdet, bør der
fastlægges en procedure for snævert samarbejde mel
lem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Det
stående Levnedsmiddeludvalg, oprettet ved Rådets
afgørelse af 13 . november 1969 (8);
gennemførelsen af visse af dette direktivs bestemmel
ser om mærkning kan ikke ske i den nærmeste frem
tid som følge af de forståelsesvanskeligheder, dette

tet (*),

ville medføre for køberne;

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og

i visse tilfælde er det tilstrækkeligt at fastsætte en
yderligere frist, inden hvis udløb direktivet vil være
fuldt gennemført;

ud fra følgende betragtninger :

i andre tilfælde er det nødvendigt at opretholde de
nationale bestemmelser forsynet med en revisions

Der bør for mælkekonserves fastsættes fælles regler
om sammensætning, anvendelse af reserverede
benævnelser, fabrikationskendetegn og etikettering
med henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af et
enhedsmarked for de nævnte produkter samt at
præcisere produktionsvilkårene for at imødekomme
forbrugernes krav og lette handelsforbindelserne på
grundlag af sund og loyal konkurrence;

klausul;

i afventning af fællesskabsregler vedrørende kvalitets
angivelser for mælkekonserves kan de nationale be
stemmelser på dette område fortsat finde anvendelse,
men denne situation bør tages op til fornyet overve
jelse, hvis et fællesskabssystem ikke har kunnet opret
tes inden for en frist på tre år —

forskellene mellem de nuværende nationale bestem

melser vedrørende disse produkter vil kunne hæmme
den frie bevægelighed og skabe ulige konkurrence
vilkår;
bestemmelsen af analysemetoder vedrørende kontrol
af renhedskriterierne for de tilsætningsstoffer, der an
vendes ved fremstilling af mælkekonserves, samt
fastsættelsen af nærmere bestemmelser om stikprø
veudtagning og de analysemetoder, der er nødvendige
for kontrol af sammensætning og fabrikationskende
tegn for denne mælkekonserves, er tekniske gennem
førelsesforanstaltninger og bør overlades til Kommis
sionen med henblik på at forenkle og fremskynde
proceduren;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1 . Dette direktiv vedrører konserveret, helt eller
delvis inddampet mælk, der er defineret i bilaget.
2.

I dette direktiv forstås ved :
%

a) » delvis inddampet mælk« det flydende produkt,
der fremkommer umiddelbart ved delvis fjernelse
af vandet fra mælk, fra helt eller delvis skummet

mælk eller fra en blanding af disse produkter
eventuelt tilsat fløde eller helt inddampet mælk,

C1) EFT nr. C 65 af 5. 6. 1970, s. 47.
(2) EFT nr. C 146 af 11 . 12. 1970, s. 26 .

(8) EFT nr. L 291 af 29. 11. 1969, s. 9.
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idet dog sidstnævnte tilsætning ikke bør overstige
25 % af det samlede tørstofindhold i det færdige
produkt; medlemsstaterne kan dog inden for de
res område opretholde et forbud mod fremstilling
og afsætning af delvis inddampet mælk, der er til
virket ved anvendelse af helt inddampet mælk,
hvis et sådant forbud bestod før den 1 . oktober

1974,

når Rådet har vedtaget de i artikel 11, stk. 1 , litra
d), foreskrevne kvalitetskriterier og senest to år
efter meddelelsen af dette direktiv, træffer Rådet
afgørelse om, hvorvidt disse muligheder for for

a) »evaporated milk« i Irland og i Det forenede Kon
gerige for at betegne delvis inddampet mælk med
et fedtindhold på mindst 9 vægtprocent og et
samlet mælketørstofindhold på mindst 31
vægtprocent;

b) » kondenseret kaffefløde« i Danmark, »konden
sierte Kaffesahne« i Tyskland og »panna da caffè«
i Italien for at betegne det i bilaget, punkt 1, litra
d), definerede produkt;

c) »flødepulver« i Danmark, »Rahmpulver« og
» Sahnepulver « i Tyskland for at betegne det i
bilaget, punkt 2, litra d), definerede produkt.

bud skal opretholdes ;

b) »helt inddampet mælk« det produkt i fast form
eller pulverform, der fremkommer umiddelbart
ved fjernelse af vand fra mælk, fra helt eller delvis
skummet mælk, fra fløde eller fra en blanding af
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3. Ved udløbet af en frist på fem år fra meddelel
sen af dette direktiv kan Rådet efter forslag fra Kom
missionen vedtage at ændre eller ophæve de i stk. 2
fastsatte bestemmelser.

disse produkter, og hvis vandindhold udgør
5 vægtprocent eller derunder.
Artikel 4

3.

Konservering af de i bilaget definerede produk

ter sker :

i) for de under punkt 1, litra a) til d), anførte pro
dukter ved sterilisering med varmebehandling;
ii) for de under punkt 1, litra e) til g), anførte pro

Med forbehold af andre bestemmelser, som Fælles
skabet vedtager om sundhed og hygiejne for de i arti
kel 1 , stk. 2, omhandlede basisprodukter, skal disse

underkastes en varmebehandling, der i det mindste
svarer til en pasteurisering, såfremt fremstillingspro
cessen for de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede produk
ter ikke omfatter en tilsvarende behandling.

dukter ved tilsætning af saccharose (halvhvidt

sukker, hvidt sukker eller raffineret hvidt suk
ker);

iii) for de under punkt 2 anførte produkter ved tør
ring.

Artikel 5

1.

Ved tilvirkning af de i bilaget, punkt 1, litra a)

til d), definerede produkter er det kun tilladt at
tilsætte :

natrium- og kaliumbicarbonater,

Artikel 2

E 331

Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger, for at de i bilaget definerede produkter
kun bringes i handelen, såfremt de svarer til de defi

nitioner og regler, der er fastsat i dette direktiv og
dets bilag.

natriumcitrater (natriumsalte af citronsyre),

E 332 kaliumcitrater (kaliumsalte af citronsyre),
E 339 natriumortophosphater
ortophosphorsyre),

(natriumsalte

af

E 340 kaliumortophosphater (kaliumsalte af orto
Artikel 3

phosphoryre),

calciumklorid,

1. De i bilaget omhandlede betegnelser forbeholdes
de deri definerede produkter og skal i handelen an
vendes til at betegne dem.

2.

Herudover kan de pågældende medlemsstater

på deres område anvende nedenstående betegnelser:

E 450 natrium- og kaliumpolyphosphater:
a) diphosphater,

b) triphosphater, såfremt der er tale om kon
denserede mælketyper behandlet ved
ultrahøj temperatur (UHT-behandlet),
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former for mælk bringes i detailhandelen på

c) lineære polyphosphater (med højst 8 %
cykliske forbindelser), såfremt der er tale
om kondenserede mælketyper behandlet
ved ultrahøj temperatur (UHT-behand
let),

— på betingelse af at disse tilsætningers samlede an
del, beregnet af det færdige produkt, ikke oversti
ger :

dets område;

— på betingelse af at det samlede indhold af til
sat phosphat, udtrykt i P2O5, ikke overstiger
0,25 % ;

b ) 1-ascorbinsyre (E 300), natriumascorbinat (E 301 )
og l-ascorbylsyre-6-palmitinsyreester (E 304),
alene eller i blanding, i en mængde af højst 0,05

vægtprocent udtrykt i ascorbinsyre.

— 0,2 vægtprocent for produkter med et samlet
tørstofindhold på højst 28 % ,
— 0,3 vægtprocent for produkter med et samlet
tørstofindhold på over 28 % ,

— på betingelse af at det samlede indhold af triphos
phater og lineære polyphosphater, udtrykt i P2O5,
i delvis inddampet mælk behandlet ved ultrahøj
temperatur (UHT-behandlet) højst udgør 0,1
vægtprocent,

— på betingelse af at det samlede indhold af tilsat
phosphat, udtrykt i P2O5, ikke overstiger 0,1 for
produkter med et samlet tørstofindhold på højst
28 % og ikke overstiger 0,15 % for produkter
med et samlet tørstofindhold på over 28 % .
2. Ved tilvirkning af de i bilaget, punkt 1 , litra e)
til g) definerede produkter er det kun tilladt at
tilsætte følgende :

4. Dersom betegnelsen på de i bilaget, punkt 2,
litra a, c) og d), definerede produkter angiver, at
produktet er øjeblikkelig opløseligt (instant), er det
ved tilvirkningen tilladt at anvende lecithiner (E 322)
i en mængde af højst 0,5 vægtprocent.
5 . De i denne artikel angivne procentsatser for
tilsætningsstoffer refererer til produkternes tørstof
indhold.

6. Medlemsstaterne kan på deres område tillade
anvendelse af yderligere tilsætningsstoffer til helt ind
dampet mælk, der anvendes i automater, og som på
emballagen er udtrykkeligt mærket til sådan anven
delse .

7. Uanset stk. 1 til 3 kan medlemsstaterne på deres
område tillade vitamintilsætning til de i bilaget defi
nerede produkter.

a) de i stk. 1 anførte stoffer på betingelse af at det
samlede indhold heraf i det færdige produkt højst
udgør 0,2 vægtprocent, og at det samlede indhold
af tilsat phosphat, udtrykt i P2O5, ikke overstiger
0,1 % ;

b) laktose med indtil 0,02 vægtprocent, i givet fald
tilsat tricalciumphosphat i en mængde, der ikke
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Artikel 6

Med forbehold af artikel 11 , stk. 1 , må indholder af
laktater i de i bilaget definerede produkter ikke over
stige 300 mg pr. 100 g fedtfrit mælketørstof.

overstiger 10 % af den tilsatte laktose.
Artikel 7

3 . Ved tilvirkning af de i bilaget, punkt 2, define
rede produkter er det kun tilladt at tilsætte følgende :

1.

De i bilaget definerede produkters emballage,

beholdere eller etiketter skal alene obligatorisk være
a) de i stk. 1 anførte stoffer:

— på betingelse af at det samlede indhold heraf i
det færdige produkt ikke overstiger 0,5
vægtprocent, hvoraf højst 0,2 vægtprocent

forsynet med følgende angivelser, som skal være
tydelige, let læselige og ikke må kunne udviskes:
a) en af de betegnelser, der i henhold til artikel 3 er
forbeholdt de pågældende produkter;

natrium- og kalciumbicarbonater. Indholdet af

sidstnævnte stoffer må højst udgøre 0,3
vægtprocent i helt inddampet mælk af typen
»Hatmaker« eller » Roller«, der ikke er be

stemt til at blive bragt i detailhandelen, og ved
hvis fremstilling der ikke er anvendt nogen af
de øvrige i stk. 1 anførte stoffer; Det forenede

Kongerige kan dog tillade at de pågældende

b) benævnelsen » øjeblikkelig opløseligt (instant)« og,
umiddelbart efter betegnelsen, en angivelse af, at
der er anvendt lecithin, dersom der er gjort brug
af den i artikel 5, stk. 4, omhandlede tilladelse;
c) mælkens fedtindhold udtrykt i vægtprocent af det
færdige produkt, undtagen for så vidt angår de i
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bilaget, punkt 1, litra b) og f), samt punkt 2, litra
b), definerede produkter, samt, for så vidt angår
de i bilaget, punkt 1, definerede produkter, det
procentvise indhold af fedtfrit mælketørstof;

velsen af indholdets nominelle vægt eller rum
fang, udtrykt i måleenheder i henhold til det in
ternationale system, såfremt Irland eller Det for
enede Kongerige ønsker det for de produkter, der
markedsføres på disse staters område, desuden
angives indholdets nominelle rumfang eller vægt,
udtrykt i de tilsvarende måleenheder i henhold til
det britiske imperiale system, beregnet på grund
lag af følgende omregningssatser:

d) for de i bilaget, punkt 2, definerede produkter en
oplysning om den anvendte tørringsmetode;
e) for de under punkt 1 i bilaget definerede pro
dukter, der er bestemt til detailforhandling, en
brugsanvisning; denne anvisning kan erstattes
med oplysninger om anvendelsen af produktet,
når dette er beregnet til at blive anvendt i ufor
andret stand ; indtil udløbet af den i litra h)
omhandlede overgangsperiode kan medlemssta
terne foreskrive, at denne brugsanvisning, når den
indeholder vægt- eller rumfangsangivelser, ligele
des skal indeholde de dertil svarende angivelser
udtrykt i måleenheder i henhold til det britiske
imperiale system;

f) for de produkter, der er nævnt i bilaget, stk. 2, og
som er bestemt til detailforhandling, oplysninger
om opløsnings- eller rekonstitueringsmåde, herun
der, bortset fra de under litra b) nævnte produk
ter, en oplysning om fedtindholdet i det således
opløste eller rekonstituerede produkt; indtil udlø
bet af den i litra h) omhandlede overgangsperiode
kan medlemsstaterne foreskrive, at disse oplysnin
ger, når de indeholder vægt- eller rumfangsangi
velser, ligeledes skal indeholde de dertil svarende
angivelser udtrykt i måleenheder i henhold til det
britiske imperiale system ;
g) betegnelsen » UHT« eller »behandlet ved ultrahøj
temperatur« for de i bilaget under punkt 1 , litra
a) til d) definerede produkter, såfremt disse er un
derkastet en sådan behandling og emballeret asep
tisk;
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1 ml = 0,0352 fluid ounces,
1 1

= 1,760 pints eller 0,220 gallons,

1g

=- 0,0353 ounces (avoirdupoids),

1 kg = 2,205 pounds;

i) havn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for
fabrikanten, emballeringsvirksomheden eller for
en sælger, der er etableret i Fællesskabet.
2.

De i stk. 1, litra a) til d) og h), omhandlede an

givelser skal være anført på en af emballagens eller
beholderens hovedflader og inden for samme synsfelt.
Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på de i

stk. 1, litra a), omhandlede betegnelser, dersom en af
de i artikel 3, stk. 2, omhandlede betegnelser anven
des.

3.

Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne :

a) opretholde nationale bestemmelser, der foreskriver
angivelse af

— en fortegnelse over ingredienser,

— en fortegnelse over tilsætningsstoffer,
— datering,

— fremstillings- eller emballeringsvirksomheden;
det er dog tilstrækkeligt kun at angive denne
oplysning i kode,

h) den nominelle vægt udtrykt i gram eller kilogram
samt for flydende eller halvflydende produkter på
flasker det nominelle rumfang udtrykt i liter, cen

— oprindelsesland, idet dog denne påskrift ikke

tiliter, eller milliliter; indtil fællesskabsbestemmel
serne på dette område træder i kraft, finder de

— med forbehold af stk. 8 en særlig oplysning
om anvendelse til spædbørn af helt eller delvis
fedtfrie produkter, når de bringes i detailhan

nationale bestemmelser vedrørende måling og
mærkning af den nominelle vægt og det nominelle
rumfang anvendelse;

kan kræves for produkter tilvirket inden for
Fællesskabet,

delen ;

b) opretholde eller indføre nationale bestemmelser,
indtil udløbet af den overgangsperiode, hvori bru

som foreskriver en påtegning vedrørende daterin

gen af måleenheder i henhold til det britiske

gen for de produkter, der er defineret i bilaget,
punkt 1, litra a) til d), når disse er underkastet be
handling ved ultrahøj temperatur (UHT-behand

imperiale system som anført i bilag II til direktiv
71/354/EØF (1), senest ændret ved tiltrædelsesak
ten (2), er tilladt i Fællesskabet, kan foruden angi

(J) EFT nr. L 243 af 29. 10. 1971, s. 29.
(2) EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 14.

let) og emballeret aseptisk.
4. Uanset stk. 1 og med forbehold af de bestem
melser, som Fællesskabet måtte vedtage med hensyn
til diætetiske levnedsmidler, kan medlemsstaterne
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opretholde eller fastsætte nationale bestemmelser om,
at mængderne af tilsatte vitaminer skal angives.

ringsvirksomhed pakkes i lukkede beholdere, der be
skytter produktet mod enhver skadelig påvirkning, og
som skal leveres til forbrugerne i ubeskadiget stand.

5. Såfremt de i bilaget definerede produkter pak
kes i emballage eller i beholdere, hvis nominelle vægt
overstiger 20 kg, og de ikke bringes i detailhandelen,
behøver de i stk. 1 , litra b) til h) omhandlede angivel
ser blot være anført i følgedokumenterne.

6. Dersom produkter, der pr. enhed vejer mindre
end 20 g, pakkes i en yderemballage, er det tilstræk
keligt, at de i henhold til stk. 1, litra b) til h), kræ
vede angivelser er anført på denne yderemballage.
7. Inden for en frist på 4 år fra meddelelsen af
dette direktiv og uanset stk. 1 , litra a), kan medlems
staterne tillade, at en forbeholdt betegnelse på embal
lage, beholdere eller etiketter suppleres med den be

tegnelse, der tidligere er blevet anvendt i henhold til
sædvane eller nationale bestemmelser, som er i kraft
på tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv.

Nr. L 24/53

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige
foranstaltninger, for at handel med de i artikel 1
omhandlede produkter, der er i overensstemmelse
med de definitioner og regler, som er fastsat i dette
direktiv og dets bilag, ikke hæmmes af anvendelse af
ikke-harmoniserede nationale betemmelser om sam

mensætning, fabrikationskendetegn, emballering og
mærkning af disse produkter eller levnedsmidler i al
almindelighed.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på ikke-harmoni
serede bestemmelser, der er begrundet i hensynet til :
— beskyttelse af den offentlige sundhed,

— bekæmpelse af vildledende oplysninger, forudsat
at disse bestemmelser ikke vil kunne hæmme an

dett^ direktiv tager Rådet den i stk. 3, litra a), sidste

vendelsen af de definitioner og regler, der er fast
sat i dette direktiv,

led, fastsatte undtagelse op til fornyet behandling på
grundlag af en rapport fra Kommissionen, der even
tuelt er ledsaget af egnede forslag.

— beskyttelse af industriel og kommercial ejendoms
ret, angivelse af udførselsland, oprindelsesbeteg

8.

Inden for en frist på 3 år fra meddelelsen af

nelse og bekæmpelse af illoyal konkurrence.

Under alle omstændigheder udløber gyldighedsperi
oden for denne undtagelse for så vidt angår delvis
fedtfrie produkter fem år efter meddelelsen af dette

Artikel 10

direktiv.

1.
9. Medlemsstaterne afholder sig fra, ud over hvad
der er fastsat i stk. 1 , at anføre nærmere regler for,
hvorledes de i stk. 1 foreskrevne angivelser skal fore
tages.

Medlemsstaterne kan dog forbyde handel med de i
bilaget definerede produkter, såfremt de i stk. 1 , litra
a) til g) omhandlede angivelser ikke er anført på de
res nationale sprog på en af emballagens hovedflader
eller, i det i stk. 5 omhandlede tilfælde, på følgedoku
menterne.

10.

Såfremt en medlemsstat ud fra en udførlig be

grundelse, som er fremkommet efter direktivets ved
tagelse som følge af nye data, eller ved en nyvurde

ring af de allerede foreliggende data, bliver klar over,
at anvendelsen i de i bilaget definerede produkter af
et af de stoffer, der er opregnet i artikel 5, eller den
tilladte maksimumsmængde af disse stoffer udgør en
fare for menneskers sundhed, selv om der er overens
stemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, kan
denne medlemsstat på sit område midlertidigt suspen
dere eller indskrænke anvendelsen af de omhandlede

bestemmelser. Den underretter straks de øvrige med
lemsstater og Kommissionen herom, idet den angiver
de grunde, der har ført til dens afgørelse.

Stk. 1 til 9 anvendes med forbehold af de be

stemmelser om mærkning, der måtte blive vedtaget af
Fællesskabet.

Artikel 8

De i artikel 1 omhandlede produkter, der er bestemt
til detailhandelen, skal af fabrikant- eller emballe

2. Kommissionen undersøger snarest muligt de
grunde, som den pågældende medlemsstat har anført,
og konsulterer dernæst medlemsstaterne i Det stående
Levnedsmiddeludvalg, hvorefter den omgående afgi
ver sin udtalelse og træffer passende foranstaltninger.
3 . Såfremt Kommissionen finder, at det er nødven
digt at foretage ændringer i direktivet for at afhjælpe
de i stk. 1 anførte vanskeligheder og for at sikre be
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skyttelsen af menneskers sundhed, iværksætter den
den i artikel 12 fastsatte fremgangsmåde med henblik
på at fastlægge sådanne ændringer ; i dette tilfælde
kan den medlemsstat, som har indført beskyttelses
foranstaltninger, opretholde disse, indtil de omhand
lede ændringer træder i kraft.

Artikel 11

1.

3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt
ninger, når de er i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse.

b) Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i
overensstemmelse med udvalgets udtalelse,
eller foreligger der ingen udtalelse, forelægger
Kommissionen omgående Rådet et forslag om
de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen :

a) i fornødent omfang renhedskriterier for de i arti
kel 5 anførte tilsætningsstoffer;

c) Såfremt Rådet ikke har truffet afgørelse inden
udløbet af en frist på tre måneder fra det tids
punkt, hvor det har fået sagen forelagt, vedta
ges de foreslåede foranstaltninger af Kommis
sionen .

b) hygiejniske, kemiske og fysiske kriterier for de i
bilaget definerede produkter;
c) mikrobiologiske kriterier for de i bilaget define
rede produkter;
d) kvalitetskriterier for helt inddampet mælk, der i
henhold til artikel 1 , stk. 2, litra a), kan anvendes
til fremstilling af delvis kondenseret mælk.

2.
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Artikel 13

Artikel 12 anvendes for et tidsrum af atten måneder

fra det tidspunkt, hvor udvalget for første gang har
fået sagen forelagt i medfør af artikel 12, stk. 1.

I henhold til fremgangsmåden i artikel 12

fastsættes :

Artikel 14

a) de analysemetoder, der er nødvendige for kontrol
med de ovenfor omhandlede renhedskriterier ;

b) de nærmere regler for prøveudtagning og de ana
lysemetoder, der er nødvendige for kontrol af de i
bilaget definerede produkters sammensætning og
fremstillingsmåde.

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes lovgiv

ninger om de kvalitetsbetegnelser, der anvendes på de
i bilaget nævnte produkter, som fremstilles på deres
områder.

Såfremt der ikke inden 3 år efter meddelelse af dette

direktiv træffes fællesskabsbestemmelser på dette
Artikel 12

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, der er
fastsat i denne artikel, indbringes sagen for Det stå
ende Levnedsmiddeludvalg, der er nedsat ved Rådets
afgørelse af 13 . november 1969, herefter benævnt
»udvalget«, af formanden enten på dennes eget initia
tiv eller på begæring af repræsentanten for en med

område, tager Rådet bestemmelserne i denne artikel
op til fornyet behandling på grundlag af en rapport
fra Kommissionen, eventuelt ledsaget af egnede for
slag.

Artikel 15

lemsstat.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på :
2.
Kommissionens repræsentant forelægger udval
get et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver ligeledes udtalelse om dette udkast
inden for en frist, som formanden kan fastsætte un
der hensyn til, hvor meget det forelagte spørgsmål
haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stem

— diætetiske produkter eller produkter, der er
særligt fremstillet til spædbørn og småbøn}, med
forbehold af de bestemmelser, der måtte blive

mer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles den
vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen.

— produkter, som er bestemt til at udføres fra Fæl

truffet af Fællesskabet,

lesskabet.
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Artikel 16

Inden for en frist på et år fra meddelelsen af dette

Nr. L 24/55

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

direktiv ændrer medlemsstaterne om fornødent deres

lovgivning for at efterkomme dette direktiv. De un
derretter omgående Kommissionen om disse ændrin
ger samt om hvilke af de i dette direktiv fastsatte
undtagelser, de benytter sig af. Senest to år efter
denne meddelelse anvendes den således ændrede lov

givning på varer, der for første gang bringes i hande
len i medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1975 .
På Rådets vegne
M. TOROS

Formand
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BILAG

BETEGNELSE OG DEFINITION AF PRODUKTERNE

1 . Delvis inddampet mælk, på hvilken dette direktiv finder anvendelse
a) Kondenseret mcelk, usukret kondenseret mælk, eller kondenseret sødmælk

delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 7,5 vægtprocent og et samlet
mælketørstofindhold på mindst 25 vægtprocent;
b) Kondenseret skummetmælk eller usukret kondenseret skummetmælk

delvis inddampet mælk med et fedtindhold på højst 1 vægtprocent og et samlet mælke
tørstofindhold på mindst 20 vægtprocent;
c) Kondenseret delvis skummet mælk eller usukret kondenseret delvis skummet mælk

delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mere end 1 og mindre end 7,5 vægtprocent
og et samlet mælketørstofindhold på mere end 20 vægtprocent, idet kun delvis inddampet
mælk med et fedtindhold på 4 til 4,5 vægtprocent og et samlet nwelketørstofindhold på
mindst 24 vægtprocent kan bringes i detailhandelen under denne betegnelse;
d) Kondenseret mælk med højt fedtindhold eller usukret kondenseret mælk med højt fedt
indhold

delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 15 vægtprocent og et samlet
mælketørstof indhold på mindst 26,5 vægtprocent;
e) Sukret kondenseret mælk, eller sukret kondenseret sødmælk

delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller raffineret
hvidt sukker) og med et fedtindhold på mindst 8 vægtprocent og et samlet mælketørstof
indhold på mindst 28 vægtprocent, idet kun delvis inddampet mælk tilsat saccharose og
med et fedtindhold på mindst 9 vægtprocent og et samlet mælketørstofindhold på mindst
31 vægtprocent kan bringes i detailhandelen under denne betegnelse;
f) Sukret kondenseret skummetmælk

delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller raffineret
hvidt sukker) og med et fedtindhold på højst 1 vægtprocent og et samlet mælketørstof
indhold på ikke under 24 vægtprocent;
g) Sukret kondenseret delvis skummet mælk
delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller raffineret
hvidt sukker) og med et fedtindhold på mere end 1 og mindre end 8 vægtprocent og et
samlet mælketørstofindhold på mere end 24 vægtprocent, idet kun delvis inddampet
mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller raffineret hvidt sukker) og
med et fedtindhold på 4 til 4,5 vægtprocent og et samlet mælketørstofindhold på mindst
28 vægtprocent kan bringes i detailhandelen under denne betegnelse.

2. Helt inddampet mælk, på hvilken dette direktiv finder anvendelse

a) Mælkepulver eller sødmælkspulver
Helt inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 26 vægtprocent;
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b) Skummetmælkspulver

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på højst 1,5 vægtprocent;
c) Pulver af delvis skummet mælk

Helt inddampet mælk hvis fedtindhold er over 1,5 vægtprocent og under 26 vægtprocent;
d) Mælkepulver med højt fedtindhold

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 42 vægtprocent.

Nr. L 24/57
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RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975

om harmonisering af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om proceduren
for passiv forædling
(76/ 119/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

artikel 10, stk. 1 , i traktaten, og af produkter, som er
underlagt proceduren for aktiv forædling, og som
efter deres behandling yderligere skal underkastes en
forarbejdning uden for Fællesskabets toldområde,
med henblik på deres genindførsel efter forarbejd
ning, bearbejdning eller reparation; benyttelse af den
nævnte procedure finder dog sted i henhold til natio
nale fremgangsmåder, der er væsentlig forskellige fra
én medlemsstat til en anden;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet 0),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger :
Den internationale arbejdsdeling medfører anvendelse
af proceduren for passiv forædling, dvs. udførsel af
varer og produkter med henblik på deres genindfør
sel efter forarbejdning, bearbejdning eller reparation;
en række virksomheder inden for Fællesskabet hen

vender sig til industrier udenfor, der har de egnede
tekniske muligheder, eller som har udelukkende
patentrettigheder, for at lade foretage forædlingspro

dette direktiv hindrer ikke gennemførelsen af de be
stemmelser, der navnlig på det handelspolitiske
område træffes med henblik på at foretage en kvanti
tativ begrænsning af udførsler eller indførsler;
den i medfør af traktaten oprettede toldunion gør
indførelsen af fælles regler for midlertidig udførsel
med henblik på passiv forædling nødvendig;

der bør fastlægges et system med fuldstændig eller
delvis fritagelse for importafgifter på forædlede pro
dukter for at undgå, at de varer, der udføres fra
Fællesskabet med henblik på forædling, pålægges
afgifter ved deres genindførsel ;

cesser ;

uanset den toldbeskyttelse, der sikres ved det

oprettelsen af toldunionen er i det væsentligste fastsat
ved bestemmelserne i afsnit I, kapitel 1 , i anden del af
traktaten;

påtænkte afgiftssystem, kan indrømmelse af adgang
til at benytte proceduren for passiv forædling nægtes
af medlemsstater, hvorfra midlertidig udførsel finder
sted, når der er risiko for, at væsentlige interesser for
forarbejdningsvirksomhederne i Fællesskabet rammes

i sin henstilling af 29. november 1961 til medlemssta
terne (3) har Kommissionen fastlagt de principper, som
ved toldbehandlingen bør anvendes på produkter, der
genindføres efter midlertidig udførsel;

i medfør af ovennævnte henstilling har de oprindelige
medlemsstater udstedt administrative eller ved lov

fastsatte bestemmelser, der tillader personer, som er
hjemmehørende dér, midlertidig udførsel fra det
nationale toldområde af varer af enhver art og oprin
delse, der opfylder betingelserne i artikel 9, stk. 2, og

i betydelig grad;
Rådets direktiv 69/73/EØF af 4. marts 1969 om har

monisering af lovgivning om aktiv forædling (4) har i
artikel 22 og 23 åbnet mulighed for, at alle eller en
del af forædlingsprodukterne, produkterne på mel
lemstadium eller de uforædlede varer kan være gen
stand for midlertidig udførsel med henblik på yder

ligere forædlingsprocesser i et tredjeland; der bør
åbnes mulighed for inden for rammerne af dette
direktiv at vedtage de særlige bestemmelser, som
samordningen af procedurerne for aktiv og passiv
forædling måtte kræve;

EFT nr. C 19 af 12. 4. 1973, s. 51 .
(2) EFT nr. C 36 af 1 . 6. 1973, s. 38.
(s) EFT nr. 3 af 17. 1 . 1962, s. 79/62.

(4) EFT nr. L 58 af 8. 3 . 1969, s. 1.
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det er af betydning at sikre en ensartet anvendelse af
disse fælles regler og med henblik herpå at fastlægge
en fællesskabsfremgangsmåde, der gør det muligt at
vedtage gennemførelsesbestemmelserne inden for en
passende frist;
Irlands industri vil, hverken hvad angår samhandel
med tredjelande eller samhandel inden for Fællesska
bet, være i stand til i det tidsrum, hvor de nye med

lemsstater gradvist indfører den fælles toldtarif, at
gennemføre den nedsættelse af toldbeskyttelsen, som
er resultatet af den fuldstændige eller delvise frita
gelse, der fastlægges i dette direktiv;
det bør derfor bestemmes, at Irland skal sætte de
nødvendige foranstaltninger i kraft med henblik på at
efterkomme dette direktiv senest den 1 . juli 1977;
i henhold til artikel 46 i tiltrædelsesakten (*) finder
bestemmelserne i dette direktiv om samhandelen med

tredjelande anvendelse, på samme vilkår, på samhan
delen inden for Fællesskabet, for så vidt der opkræ
ves told i denne samhandel; disse bestemmelser finder
derfor anvendelse på samhandelen mellem Fællesska
bets oprindelige medlemsstater på den ene side og
Danmark, Det forenede Kongerige og — senest fra
den 1 . juli 1977 — Irland på den anden side, såvel
som mellem Danmark og Det forenede Kongerige
samt — senest fra den 1 . juli 1977 — mellem hvert af
disse lande og Irland —

Nr. L 24/59

Ved importafgifter forstås såvel told og afgifter med
tilsvarende virkning som de landbrugsimportafgifter
og andre afgifter ved indførsel, der fastsættes som et
led i den fælles landbrugspolitik eller i de særordnin
ger, der i henhold til artikel 235 i traktaten anvendes
på visse varer, som frembringes ved forarbejdning af
landbrugsprodukter.
Som afvigelse fra første afsnit finder direktivet i de
nye medlemsstater ikke anvendelse på den finanstold

eller på det fiskale element i en sådan told, som er
opretholdt i disse stater i overensstemmelse med arti- '
kel 38, stk. 3 og 4, i tiltrædelsesakten.
2. Ved midlertidig udførsel skal de i stk. 1
omhandlede varer opfylde betingelserne i artikel 9,
stk. 2 og artikel 10, stk. 1 , i traktaten, uden at denne
midlertidige udførsel har givet eller giver anledning til
nogen fritagelse for eller tilbagebetaling af importaf
gifter eller til nogen restitution indført på fælles
skabsplan.

3 . Proceduren for passiv forædling finder i over
ensstemmelse med artikel 22 og 23 i Rådets direktiv
69/73/EØF ligeledes anvendelse på alle varer, der be
finder sig i Fællesskabet under proceduren for aktiv
forædling.

4. De bestemmelser, der er nødvendige til gennem
førelsen af stk. 3, vedtages efter fremgangsmåden i
artikel 14.

Artikel 3
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Ved forædlingsprodukter forstås de produkter, der

Artikel 1

fremkommer ved en eller flere af følgende foræd
lingsprocesser :

Dette direktiv fastlægger de regler, som medlemssta

a) bearbejdning af varer, herunder deres montage,
samling og tilpasning til andre varer ;

ternes administrativt eller ved lov fastsatte bestem

melser skal indeholde om proceduren for passiv

b) forarbejdning af varer;

forædling.

c) reparation af varer, herunder deres istandsættelse
og regulering.
Artikel 2
Artikel 4

1.

Med forbehold af artikel 46 i tiltrædelsesakten

forstås ved procedure for passiv forædling den told
procedure, der tillader midlertidig udførsel af varer af
enhver art og oprindelse fra Fællesskabets toldom
råde med henblik på deres genindførsel i form af
forædlingsprodukter som defineret i artikel 3, med

fulstændig eller delvis fritagelse for importafgifter,
efter at de uden for Fællesskabets toldområde har

været genstand for en eller flere af de i artikel 3 defi
nerede forædlingsprocesser.

(!) EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 14 .

1 . Adgang til at benytte proceduren for passiv
forædling indrømmes kun fysiske eller juridiske per
soner, der er hjemmehørende i Fællesskabet og som
lader udføre de i artikel 3 nævnte forædlingsproces
ser .

2. De kompetente myndigheder i den medlemsstat,
fra hvilken den midlertidige udførsel finder sted, ind
rømmer på de i artikel 5 nævnte betingelser, efter
ansøgning og forud for den midlertidige udførsel af
varerne, ved generelle eller specielle bevillinger den
pågældende ansøger adgang til at benytte procedu
ren .
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3. Adgang til at benytte proceduren indrømmes
kun, når det er muligt for de kompetente myndighe
der at påvise de udførte varer i forædlingsproduk

kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken
disse forædlingsprodukter genindføres.

terne.

2. De kompetente myndigheder i genindførsels
medlemsstaten har beføjelse til undtagelsesvis, og hvis
omstændighederne taler derfor, at ændre de betingel

4. De kompetente myndigheder kan over for per
soner, der ikke frembyder den sikkerhed, som anses
for nødvendig, nægte at indrømme adgang til benyt
telse af proceduren.

ser, der er fastsat af myndighederne i udførselsmed
lemsstaten, når en sådan ændring er nødvendig for,
at genindførselen af forædlingsprodukter i henhold til
proceduren for passiv forædling kan finde sted.

Artikel 5

3.

I bevillingen fastsættes de betingelser, under hvilke
den passive forædlingsproces skal finde sted, og
navnlig:
— udbyttésatserne, under hensyntagen til de tekniske
data for den eller de processer, der skal gennem
føres, hvis sådanne er fastlagt, eller, såfremt dette
ikke er tilfældet, under hensyntagen til de data,
der er til rådighed inden for Fællesskabet vedrø
rende processer af samme art;
— de nærmere bestemmelser, der gør det muligt at
påvise de udførte varer i de forædlingsprodukter,
som skal genindføres;

— fristen for genindførsel i forhold til det tidsrum,
der er nødvendigt til at gennemføre én eller flere
passive forædlingsprocesser.

De nærmere bestemmelser for det administrative

samarbejde mellem medlemsstaternes administratio
ner, der er nødvendige til gennemførelse af stk. 1,
vedtages efter fremgangsmåden i artikel 14.
Artikel 8

De kompetente myndigheder i såvel udførselsmed
lemsstaten som genindførselsmedlemsstaten har navn
lig beføjelse til :
— at forlænge den oprindeligt fastsatte tidsfrist;

— at godkende, at genindførsel af forædlingsproduk
ter finder sted i flere forsendelser;

— at tillade, når omstændighederne taler derfor og
uanset bestemmelserne i artikel 2, stk.

1,

Artikel 6

fuldstændig eller delvis genindførsel af varer, der

1 . Adgang til at benytte proceduren for passiv
forædling bevilges ikke af de kompetente myndighe
der i den medlemsstat, fra hvilken den midlertidige
udførsel finder sted, når indrømmelse af adgang til at
benytte denne procedure i betydelig grad vil kunne
krænke væsentlige interesser for forarbejdningsvirk

midlertidige udførsel, herefter benævnt »uforæd
lede varer«, eller som forefindes i form af produk
ter, der er et resultat af en ufuldstændig behand

stadig befinder sig i samme tilstand som ved den

ling i forhold til den i bevillingen fastsatte, heref
ter benævnt »produkter på mellemstadium«.

somhederne i Fællesskabet.
Artikel 9

2. De faktiske omstændigheder, der har fået de
kompetente myndigheder til i henhold til stk. 1 at
nægte adgang til benyttelse af proceduren, skal med
deles Kommissionen af medlemsstaterne inden den

tiende i måneden, der følger efter den måned, i hvil
ken adgangen er blevet nægtet.
Kommissionen giver de andre medlemsstater medde

lelse herom. Disse oplysninger er af fortrolig karak
ter.

Artikel 7

1 . Når genindførsel af forædlingsprodukter finder
sted i en anden medlemsstat end den, fra hvilken den
midlertidige udførsel af de tilsvarende varer har fun

det sted, godkendes den bevilling, som er meddelt af
de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor
fra den midlertidige udførsel har fundet sted, af de

1 . I tilfælde af overdragelse af varer, der midlerti
digt er udført i henhold til proceduren for passiv
forædling, opretholder de kompetente myndigheder
adgangen til benyttelse af den nævnte procedure på
den betingelse, at forædlingsprodukterne, eller i
tilfælde af anvendelse af artikel 8, tredje led, de
uforædlede varer eller produkterne på mellemsta
dium, genindføres af bevillingshaveren.

I givet fald kan disse produkter eller varer genindfø
res af en anden person under forudsætning af, at
denne har opnået den første bevillingshavers sam
tykke, og at der fremlægges bevis for dette samtykke,
samt at denne anden person opfylder betingelserne i
den oprindelige bevilling.
2.

De nærmere bestemmelser for det administrative

samarbejde mellem medlemsstaternes administratio
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ner, der er nødvendige til gennemførelse af stk. 1,
vedtages efter fremgangsmåden i artikel 14.

Artikel 10

1 . Fuldstændig eller delvis fritagelse for importaf
gifter som fastsat i artikel 2, gennemføres ved fra de
importafgifter, som påhviler de genindførte produkter
i henhold til den sats eller det beløb, der er gældende
på datoen for de kompetente myndigheders antagelse
af tolddokumentet vedrørende varernes overgang til
fri omsætning, at trække de importafgifter, som ville
være blevet pålagt de midlertidigt udførte varer, hvis
de var blevet indført i Fællesskabet fra det land, hvor
de har gennemgået forædlingsprocessen eller den sid
ste forædlingsproces.

5. I tilfælde af henførsel eller fornyet henførsel af
produkter under proceduren for aktiv forædling be
tragtes datoen for antagelse af det dertil knyttede
tolddokument vedrørende forædling, med henblik
herpå, som værende den dato for antagelse af tolddo
kumentet vedrørende varernes overgang til fri omsæt
ning, der er omhandlet i stk. 1.
Artikel 11

Ved anvendelsen af artikel 10 beregnes importafgif
terne på midlertidigt udførte varer i henhold til de
pågældende varers mængde og art på datoen for de
res udførsel, men på grundlag af den værdi og i hen
hold til den sats, der er gældende på datoen for de
kompetente myndigheders antagelse af tolddokumen
tet vedrørende deres genindførsel i form af foræd
lingsprodukter.

Når midlertidigt udførte varer ved deres indførsel i

Artikel 12

Fællesskabet ville have kunnet henføres under en

toldposition, der fastsætter en speciel sats på grund af
en særlig anvendelse, som de ville have kunnet få dér,
anvendes den nævnte sats dog på disse varer, for så
vidt som de har fået en sådan anvendelse i det land,
hvor forædlingsprocessen har fundet sted.

2. Når forædlingsprodukter eller produkter på
mellemstadium nyder godt af en toldpræferenceord
ning, fordi genindførselsmedlemsstaten anvender en
sådan ordning over for det land, i hvilket de er frem
stillet, er den sats for importafgifter, der skal tages i
betragtning ved beregningen af det beløb, som skal
trækkes fra i medfør af stk. 1 , den sats, som skulle
have været anvendt, hvis de midlertidigt udførte varer
havde opfyldt de betingelser, ifølge hvilke denne
toldpræferenceordning kan indrømmes.

3. For så vidt der findes en bunden toldsats, og
denne er lavere end den autonome sats, skal den
bundne sats tages i betragtning ved beregningen af
den told, der skal pålægges de midlertidigt udførte

Nr.L 24/61

Når det behørigt godtgøres, at reparation af en vare
er blevet udført gratis enten på grund af en garanti
forpligtelse i henhold til kontrakt eller lov eller som

følge af en fabrikationsfejl, tillades genindførselen af
forædlingsproduktet med fuld fritagelse for told.
Denne regel gælder dog ikke, når der ved den nævnte
vares første overgang til fri omsætning er blevet taget
hensyn til den defekte tilstand ved fastsættelsen af
dens toldværdi eller ved anvendelsen af den fælles
toldtarif.

Artikel 13

Udvalget for aktiv Forædling, der er nedsat i henhold
til artikel 26 i direktiv 69/73/EØF, som herefter
benævnes Toldudvalget for Forædlingsprocedurer,
kan behandle ethvert spørgsmål, der vedrører anven
delsen af dette direktiv, og som forelægges af forman
den på eget initiativ eller efter anmodning af en med
lemsstats repræsentant.

varer .

Artikel 14

4. Når artikel 7, stk. 1 anvendes, og så længe
importafgifter skal opkræves som et led i samhande
len mellem den medlemsstat, i hvilken forædlingspro
dukterne genindføres, og den medlemsstat, hvorfra
den midlertidige udførsel af varerne har fundet sted,

De til gennemførelse af artikel 2, stk. 3, årtikel 3 til 5
og 7 til 12 nødvendige bestemmelser vedtages efter
fremgangsmåden i artikel 28, stk. 2 og 3, i direktiv
69/73/EØF.

nedsættes det beløb, som eventuelt i henhold til

Artikel 15

ovennævnte stk. 1 til 3 skal trækkes fra, med de

importafgifter, som ville være blevet pålagt de mid
lertidigt udførte varer, såfremt disse var blevet indført

1.

direkte fra den medlemsstat, hvorfra den midlertidige
udførsel med henblik på forædling har fundet sted.

stiske oplysninger om samtlige midlertidige udførsler
og genindførsler, som gennemføres henholdsvis til og

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen stati

Nr. L 24/62
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fra deres område i henhold til proceduren for passiv
forædling, fra den første i den måned, der følger efter
direktivets iværksættelse. Kommissionen giver med
lemsstaterne underretning herom.
2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal fremsendes
til Kommissionen under ét. De sammenstilles på to
lister. I den ene liste angives for hver position i tarif
fen eller statistikken mængden og værdien af de
varer, der midlertidigt er udført i henhold til proce
duren for passiv forædling.

I den anden liste opføres for hver position i tariffen
eller statistikken de lande, hvor forædlingsproces
serne har fundet sted, samt mængden og toldværdien
af de genindførte forædlingsprodukter, idet der skel
nes mellem genindførsel i den medlemsstat, fra hvil
ken den midlertidige udførsel har fundet sted, og gen
indførsel i en anden medlemsstat end den, hvorfra
den midlertidige udførsel har fundet sted.
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Artikel 16

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige foran
staltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv in
den for en frist på seks måneder fra dets meddelelse.
Irland sætter dog disse bestemmelser i kraft senest
den 1 . juli 1977.
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de

bestemmelser, som de vedtager med henblik på gen
nemførelsen af dette direktiv. Kommissionen under
retter de andre medlemsstater herom.
Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . december 1975
På Rådets vegne

3.
Oplysninger, der kan krænke fabrikations- eller
forretningshemmeligheder, kan fremsendes til Kom
missionen på særskilte lister af fortrolig karakter.

M. TOROS

Formand

