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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 7. juli 1977
om godkendelse til Kommissionen for gennemførelsen af De europæiske Fælleskabers
budget for regnskabsåret 1975 og om kontrolkommissionens beretning

EUROPA-PARLAMENTET,

3 . meddeler decharge for følgende beløb, som var
opført på budgettet for regnskabsåret 1975 :

— der henviser til forvaltningsregnskabet og status
over Fællesskabernes aktiv- og passivmasse for
regnskabsåret 1975 og til regnskabet for Eura
toms forsyningsagentur ( dok. 523/76),
— der henviser til Kontrolkommissionens beretning
om regnskaberne for regnskabsåret 1975 samt til
institutionernes svar på bemærkningerne i beret
ningen (dok. 523/76),

— der henviser til Rådets afgørelse af 25 . april 1977
om godkendelse til Kommissionen (dok. 97/77),
— der henviser til budgetudvalgets betænkning (dok.

a) Indtægter (fastslåede krav): 6 213 709 270,10 RE,
b ) Udgifter (betalinger ydet i løbet af regnskabsåret):
6 411 227 569,24 RE,

nemlig :

— betalinger

af

regnskabsårets

bevillinger :

5 004 669 618,40 RE,

— betalinger af midler overført fra. tidligere
regnskabsår : 1 406 557 950,84 RE ;

165/77),

1.
konstaterer, at de udgifter, som skal dækkes af
regnskabsårets
indtægter,
beløber
sig
til

4. forbeholder sig sin stilling med hensyn til for
valtningen af det europæiske center for udvikling af

6 213 608 628,64 RE ;

erhvervsuddannelse :

2.
konstaterer,
at
årets
bevillinger
6 242 846 173,01 RE anvendtes, nemlig

på

betalinger : 5 004 669 618,40 RE,

overførsler til regnskabsåret 1976 : 1 238 176 554,61
RE ;

5.
henviser til sin beslutning med bemærkningerne
til afgørelsen om godkendelse og anmoder institutio
nerne om i overensstemmelse med artikel 92 i finans

forordningen at afgive beretning om de foranstaltnin
ger, der er truffet som følge af disse bemærkninger;

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. juli 1977.
H. R. NORD

Emilio COLOMBO

Generalsekretær

Formand
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BESLUTNING

med bemærkninger til afgørelserne om godkendelse for gennemførelsen af De europæiske
Fællesskabers budget for regnskabsåret 1975 (1)

EUROPA-PARLAMENTET

1 . opfordrer alle institutioner til at følge de be
mærkninger, Kontrolkommissionen har fremsat i sin
beretning, og anmoder dem om at afgive beretning
om de foranstaltninger, de har truffet i forbindelse
hermed i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3 , i
finansforordningen;
2. er af den opfattelse, at institutionerne i overens
stemmelse med artikel 90, stk. 2, i finansforordningen
skal tilsende revisionsretten deres svar på de bemærk
ninger, der er indeholdt i Kontrolkommissionens be
retning; foreslår Revisionsretten at offentliggøre disse
svar ud for de tilsvarende kapitler i beretningen ;

Parlamentets kontrol med gennemførelsen af budget
tet

3 . er af den opfattelse, at Kommissionens politiske
ansvar kommer tydeligst til udtryk ved gennemførel
sen af budgettet, og at Parlamentets budgetkontrol
udgør en egnet fremgangsmåde for udøvelsen af dette
ansvar ;

7. opfordrer Revisionsretten til sammen med Par
lamentet at gennemgå problemerne i forbindelse med
en udvidelse og kvalitativ uddybning af den eksterne
fælles kontrol;
8 . er af den opfattelse, at forbindelserne mellem
Fællesskabets og de nationale eksterne kontrolinstan
ser skal baseres på bestemmelserne i traktaten af 22.
juli 1975 , og at udviklingen af disse forbindelser
kunne føre til en integreret ekstern fællesskabskon
trol ;

Gennemførelsen af budgettet for 1975
9. konstaterer, at Fællesskabets politik på de fleste
områder er stagneret i løbet af regnskabsåret 1975 ;
glæder sig imidlertid over regionalfondens hurtige
start ;

10. er af den opfattelse, at erfaringerne fra de
seneste regnskabsår i tilstrækkelig grad har bevist, at
politikken med tillægsbudgetter ikke alene var skade
lig, men også kunne undgås ;

Overgangen fra Kontrolkommissionen til Revisions
retten

4. minder om, at en af Revisionsrettens opgaver på
grundlag af bestemmelserne i traktaten af 22. juli
1975 består i at støtte Parlamentet ved kontrollen

med gennemførelsen af budgettet og forelægge det
ikke alene årsberetningen, men også efter anmodning
ad hoc-beretninger om særlige spørgsmål ;

5 . har som følge deraf — for at muliggøre en varig
kontrol og et snævert samarbejde med Revisionsret
ten — til hensigt at udforme sine strukturer tilsvaren

11 . foreslår på ny, at tillægsbudgetter undgås ved
en optimal anvendelse af de procedurer, som forbed
rer budgettets karakter af forudberegning for at
muliggøre en sund budgetpolitik under fuld finansiel
selvstændighed ;
12.

konstaterer på ny, at Kommissionens ansvar

for gennemførelsen af budgettet forpligter den til at
anvende alle til rådighed stående midler for også at
virkeliggøre bevillingernes politiske formål, og for
venter en klar stillingtagen fra Kommissionen hertil ;

de;

6. gør på ny opmærksom på nødvendigheden af
kontinuitet i den eksterne kontrol, som ikke må
afbrydes ved oprettelsen af Revisionsretten ;

(J) Artikel 92, stk. 2, i finansforordningen af 25. april
1973 : »Institutionerne træffer alle hensigtsmæssige for
anstaltninger for at tage de bemærkninger til følge, der
er anført i godkendelsesbeslutningen . . .«.

13 . misbilliger ganske den såkaldte procedure med
» åben overførsel«, som medfører en grundig ændring
af det af budgetmyndigheden opstillede budget, og
som giver Kommissionen mulighed for at ændre be
villingers bestemmelse uden Parlamentets billigelse,
respektive viden ;
14.

foreslår de andre institutioner et snævrere

samarbejde vedrørende personalepolitikken og for
valtningen af bygningerne og materialet;
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15 . misbilliger oprettelsen af decentraliserede orga
ner, hvis en sådan forvaltningsstruktur ikke er fuldt
berettiget af den opgave, der er pålagt disse organer;
afviser systemet med » driftstilskud«, som forhindrer
enhver kontrol fra budgetmyndighedens side uden til
gengæld at skabe virkelig selvstændighed i forhold til
Kommissionen ;

Forvaltning af fondene
16. opfordrer Kommissionen til at fremsætte kon
krete forslag med henblik på at forny budgettets
nuværende struktur, som beror på en opdeling efter
fonds, da denne struktur udgør en hindring for koor
dineringen af de fælles funktioner og for overskuelig
heden på budgettet, og foreslår en struktur, som
lader de forskellige områder af fællesskabspolitikken
fremstå i et klarere lys ;

17. er af den opfattelse, at Rådets indgreb i gen
nemførelsen af budgettet skal bringes til ophør, uan
set om disse indgreb sker umiddelbart eller gennem
komiteer;

Indtægter
18 .
anmoder underudvalget for kontrol om at un
dersøge, om de nuværende metoder til revision og
kontrol af Fællesskabets indtægter er tilstrækkelig
gode;
19.
anmoder også underudvalget for kontrol om at
undersøge de forskellige anvendelser af fællesskabs
retsforskrifterne med hensyn til indtægterne for at
afgøre, om de er tilstrækkelig ensartede til at sikre, at
der ikke er nogen risiko for, at handelen omledes fra
en plads til en anden, eller at Fællesskabet mister
indtægter på grund af uensartet administration ;

20. opfordrer Kommissionen til at anlægge makro
økonomiske synspunkter i sine overslag over de egne
indtægter og i sin kontrol af indtægtsmønstret;
21 .
henstiller kraftigt til Kontrolkommissionen sta
dig at have opmærksomheden specielt henvendt på
kontrollen af oprindelsescertifikater, fakturaer og
afregninger;
22.
opfordrer Kommissionen til at udarbejde en
ordning til imødegåelse af uregelmæssigheder og for
tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt i
lighed med den ordning, der gælder i henhold til for
ordning (EØF) nr. 283/72 ;

Driftsudgifter
23 .
anser det for absolut nødvendigt at fremskynde
reorganiseringen af de administrative tjenester for at
opnå en optimal udnyttelse af de ansatte;

24.

Nr. L 229/3

anmoder indtrængende om, at den længe

påkrævede reform af tjenestemandsretten afsluttes ;

25 . forlanger, at valutasituationen i Europa ikke
fører til uberettigede fordele og ulemper for de euro
pæiske tjenestemænd ;
26.
anser det for absolut nødvendigt, at institutio
nerne indleder en ejendomspolitik på lidt længere sigt
for at nedbringe de faktiske udgifter;

27. opfordrer Kommissionen til for fremtiden
systematisk at tilsende Parlamentet Revisionsrettens
særlige beretning om Euratoms forsyningsagentur;
28 .
er i øjeblikket ikke i stand til at meddele besty
relsen for Det europæiske center for udvikling af Er
hvervsuddannelse decharge og anmoder denne om at
efterkomme Kontrolkommissionens berettigede krav;

Forskning og investeringer

29 . opfordrer Kommissionen til at holde den forsk
nings- og investeringsmæssige del af budgettet under
stadig kontrol med henblik på i) at forenkle opstilling
og udformning, og ii ) at gøre effektiv revision og
kontrol lettere ;
30. opfordrer Kommissionen til at anvende en lici
tationsmæssig fremgangsmåde (*) i størst muligt
omfang, når der foretages indkøb eller anskaffelse af
udstyr og leverancer;
31 . understreger betydningen af at kunne foretage
hurtig indskrænkning af uproduktive forskningsgrene
og anmoder Kommissionen om til stadighed at
erindre sig denne faktor ;

32. opfordrer Rådet til ved ændringen af finansfor
ordningen at lade de ændringer træde i kraft, der
omfatter artiklerne vedrørende forsknings- og inve
steringsbevillinger, som vedtoges af Europa-Parla
mentet i dets beslutning af 14. december 1976 (2);
33 .
anmoder Kommissionen om at forenkle og
standardisere bestemmelserne vedrørende finansiering
af kontraktforskning;

34. er af den opfattelse, at Kommissionen på
samme måde som Parlamentet bør søge at sikre, at
den bedst mulige balance mellem driftsudgifter til
forskning og lønninger opretholdes ;

(*) » Appel d'offre«.
( 2 ) EFT nr. C 6 af 10 . 1 . 1977, s . 18 .
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Socialfonden

Regionalfonden

35. tager Kommissionens bestræbelser i 1976 til
efterretning med hensyn til en hurtigere anvendelse af
socialfondens bevillinger; mener dog, at der stadig
var en række mangler i 1975 , som har forhindret gen
nemførelsen af en virkelig socialpolitik på fælles
skabsplan, som dog i øvrigt ikke var i stand til at løse
de alvorlige sociale problemer i Fællesskabet på
grund af de begrænsede budgetbevillinger;

38. anmoder Kommissionen om at tage sine proce
durer op til fornyet overvejelse med henblik på at
sikre, at de medvirker til en samordning af Fællesska
bets forskellige politiske instrumenter, så man fuldt
kan udnytte fordelene ved en omfattende regionalpo
litik og optimere anvendelsen af budgetmidlerne;

36.

fastslår, at det utilstrækkelige samarbejde fra

medlemsstaternes side har været en af hovedårsa

gerne til den forsinkede anvendelse af socialfondens
bevillinger;

37. er af den opfattelse, at de for 1975 konstate
rede mangler fremover skal afskaffes inden for ram
merne af ændringen af fonden, særlig i betragtning
af, at de trods Kommissionens bestræbelser har ska
det forvaltningen for 1976', og de kan sammenfattes

39. henstiller indtrængende til Kommissionen at
sørge for, at forvaltningen af regionalfonden ikke på
nogen måde mindsker Kommissionens rolle med hen
syn til gennemførelsen af det almindelige budget for
De europæiske Fællesskaber ;

40. opfordrer som følge af sin interesse for at be
skytte Fællesskabets midler Kommissionen til at sikre,
at nationale midler, der frigøres på grund af anven
delsen af bevillinger fra regionalfonden, bruges som
ekstra midler til regionaludvikling, så princippet om
støttens supplerende karakter respekteres;

således :

a) forsinkelser i afgørelserne om finansiering af pro
jekter og om ansøgninger om godtgørelser for
udgifter,
b) mangler i den løsning, der bygger på en forhøjet
engangsgodtgørelse (indtil 85 % ), i forhold til den
godtgørelse, som var fastsat i den gamle social
fond,
c) systematisk bortfald af betydelige bevillinger som
følge af langsommeligheden i finansieringen,
d) forsinket indgivelse af ansøgninger fra medlems
staternes side,

41 . er af den opfattelse, at indgivelsen af samlede
ansøgninger om støtte fra regionalfonden kan være til
hinder for en passende kontrol med fællesskabets
udgifter og forringe budgettets overskuelighed, og
henstiller derfor til Kommissionen, hvor det er
muligt, at prioritere ansøgninger, der ikke har karak
ter af samlede ansøgninger;

42. kræver i erkendelse af betydningen af en pas
sende offentlig omtale af støtte ydet af regionalfon
den, at projekter, som modtager støtte fra fonden, for
fremtiden gøres til genstand for offentlig omtale sna
rest muligt efter, at støtten er bevilget, så bestemmel
serne i artikel 14, stk. 2, i basisforordningen fuldt ud
bliver overholdt;

e) utilstrækkelig hyppighed i afholdelsen af møder i
socialfondsudvalget, som skal udtale sig om
finansieringen af de forskellige projekter,

43 .

f) uklarhed i formularen til finansieringsbeløb og i
gennemførelsesbestemmelserne,

lokale og regionale myndigheder i de områder, der
modtager støtte fra regionalfonden, så det bliver
muligt omhyggeligt at følge anvendelsen ;

henstiller endnu en gang indtrængende til

Kommissionen at etablere direkte kontakter med de

g) manglende smidighed i gennemførelsen og kon
trollen med de bestemmelser, der fastsætter udbe
talingen på grundlag af de faktiske omkostninger,

h) negative følger af betalinger, der vedrører ældre
projekter, på ansøgningerne vedrørende de nye
projekter,
i) endelig og frem for alt truslen mod udgifternes
formelle rigtighed, den forsvarlige forvaltning af
fællesskabsmidlerne og kravene til en seriøs kon
trol som følge af forsinkelserne i finansieringen og
gennemførelsen af projekterne;

44. beklager den svækkelse af fondens effektivitet,
der kan blive følgen af en for stor spredning af støt
ten til projekter af mindre betydning, og anmoder
om, at man for fremtiden i højere grad koncentrerer
midlerne om bestemte regioner og projekter med hen
blik på at øge virkningen af fællesskabssolidariteten
på dette område;
45 . foreslår for at undgå, at der opstår det indtryk,
at støtte fra regionalfonden udelukkende ydes på
grundlag af beslutninger i medlemsstaterne selv og
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ikke på fællesskabsplan, at modtagerne fuldt ud in
formeres om støttens oprindelse;

46. opfordrer Kommissionen til hvert år at fore
tage en omhyggelig analyse af de opnåede resultater
med henblik på at sikre, at der drages størst mulig
nytte af de indhøstede erfaringer ;
47. bemærker, at Kommissionen for at sikre den
mest effektive udnyttelse af fællesskabsstøtten har
udarbejdet en række procedurer til kontrol med an
vendelsen af fondens midler, og opfordrer Kommis
sionen til at videreføre og om nødvendigt skærpe
disse procedurer;

48 . vedtager med særlig opmærksomhed at følge
forvaltningen af regionalfonden i forbindelse med de
kommende års betænkninger om budgetforvaltnin
gen, så uregelmæssigheder dermed undgås ;

Nr. L 229/5

sionen, Rådet og medlemsstaterne at foretage en in
tensivering af kampen mod disse overtrædelser af
Fællesskabets retsregler;

54. henstiller navnlig, at medlemsstaterne styrker
foranstaltningerne til indbyrdes bistand i kampen
mod uregelmæssigheder, at de i langt videre udstræk
ning anvender EDB-teknik, harmoniserer kontrol
procedurerne og giver de nationale tjenestemænd, der
er beskæftiget med dette arbejde, den bedst mulige
uddannelse og bistand ;
55 . nærer bekymring for, at den meget omfattende
statsstøtte til landbruget delvis er i modstrid med den
generelle fællesskabspolitik for landbruget og
svækker virkningen af de af Fællesskabet indsatte
budgetmidler, og opfordrer derfor Kommissionen til
meget nøje at følge tendenserne i de nationale støtte
ordninger og om nødvendigt at aflægge beretning til
Parlamentet om situationen ;

EUGFL — garantisektionen

49. opfordrer indtrængende Rådet til for fremtiden
at afholde sig fra at anvende så mange forskellige
fremgangsmåder — overførsler, tillægs- og ændrings
budgetter — for at skaffe bevillinger, der egentlig
skulle have været opført på det oprindelige budget ;
50.

anmoder Rådet om ikke mere at anvende

såkaldte » åbne« overførsler, som har til følge, at over
førte bevillinger på et senere tidspunkt omdirigeres til
finansiering af udgifter, der er helt forskellige fra de
udgifter, hvortil Parlamentet oprindelig gav sin til
slutning;
51 . nærer ængstelse for, at de stigende udgifter i
forbindelse med monetære foranstaltninger på land
brugsområdet skal hæmme udviklingen af den fælles
landbrugspolitik, og opfordrer derfor Rådet til med
største hast at iværksætte de nødvendige almene øko
nomiske og monetære foranstaltninger med henblik
på at skabe en situation, hvor monetære udlignings
beløb udgør en langt mindre andel af budgettet;

52. er af den opfattelse, at en styrkelse af Parla
mentets stilling med hensyn til budgetmæssige beslut
ninger, der vedrører den fælles landbrugspolitik, nød
vendiggør ændringerne til artikel 107 og 113 i finans
forordningen, som blev foreslået af Parlamentet den
14. december 1976, og anmoder Rådet om at med
tage disse ændringsforslag i den reviderede version af
finansforordningen;
53 . bemærker det stigende antal tilfælde af svig og
uregelmæssigheder, der er blevet afsløret, og henstil
ler indtrængende til Kommissionen, Kontrolkommis

56. nærer ligeledes bekymring for virkningerne af
tekniske handelshindringer, som kan svække effekti
viteten i den fælles landbrugspolitik, og anmoder der
for Kommissionen om at foretage en løbende kontrol
med sådanne mulige hindringer og om nødvendigt at
aflægge beretning til Parlamentet herom ;
57. kræver, at regnskaberne for tidligere år afslut
tes inden for en rimelig tidsfrist, og at bestemmel
serne i artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 729/70 for fremtiden overholdes ;

58 . er af den opfattelse, at en kodificering af Fæl
lesskabets retsregler på EUGFLs område vil betyde en
lettelse i arbejdet for alle, der er beskæftiget med dens
administration, og opfordrer Kommissionen til i løs
bladsform at udgive en med regelmæssige mellemrum
ajourført samling af disse retsregler;
59 .
opfordrer til anvendelse af licitationssystemet i
størst mulige udstrækning, så det sikres, at mar
kedskræfterne kan gøre sig gældende i videst muligt
omfang inden for landbrugssektoren ;
60.
opfordrer navnlig Kontrolkommissionen til at
aflægge beretning om oplagringspoblematikken med
særlig vægt på de til oplagring bestemte produkters
bevægelser mellem regionerne ;
61 .
anmoder ligeledes Kontrolkommissionen om at
være særlig opmærksom på samarbejdet mellem
medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemssta
terne og Kommissionen i spørgsmålet om foranstalt

ninger til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder ;
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EUGFL — udviklingssektionen
62. tager afstand fra Rådets manglende evne til at
udarbejde en virkelig fælles landbrugsstrukturpolitik ;
mener især, at både bevillingerne og de nuværende
retsforskrifter ikke giver mulighed for at forvente en
genoprettelse af balancen mellem fællesskabsaktio
nerne og de nationale aktioner på dette område;
63 .

anmoder derfor Kommissionen om at formu

lere forslag, som tager sigte på
— at indføre en enklere og mere effektiv finansie
ringsordning, som i højere grad kan virke inspire
rende på medlemsstaterne og på modtagerne,
— at muliggøre fastsættelse af bevillingerne til disse
aktioner i forhold til behovene og inden for ram
merne af budgetbehandlingen ;

64.
anmoder Kommissionen og Rådet om systema
tisk at præcisere målsætningen for retsforskrifterne
med henblik på at sikre en anvendelse af bevillin
gerne i overensstemmelse med disse målsætninger, da
EUGFLs udviklingssektion ellers kan synke til at
blive en demagogisk ordning til gensidig socialhjælp ;
65 . gentager sin afstandtagen fra de omposteringer
af bevillinger, som bevirker, at bevillinger, der er
afsat til forbedring af landbrugsstrukturerne, ikke an
vendes efter deres formål ;

66. er af den opfattelse, at en energisk styrkelse af
finansieringen af fælles foranstaltninger, der er inte
greret i en sammenhængende landbrugsstrukturpoli
tik ikke nødvendigvis må have til følge, at finansie
ringsordningen for enkeltprojekter ophæves ;
67. opfordrer Kommissionen til at undersøge, i
hvilket omfang finansieringsordningen for enkeltpro
jekter, som opfylder et virkeligt behov, kan bevares
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under forudsætning af, at der foretages forbedringer i
dens funktion;
68 .
mener, at de foranstaltninger, der finansieres
gennem EUGFL, udviklingssektionen, men som har
større virkning på konjunkturerne end på landbrugs
strukturerne, bør henføres til garantisektionen ;

Fødevarehjælp
69. er af den opfattelse, at den ujævne måde, bevil
lingerne til fødevarehjælp forvaltes på, er et klart
tegn på, at Fællesskabet mangler en helhedspolitik på
dette område ;
70.
støtter fuldt og helt de bestræbelser, Kommis
sionen i øjeblikket udfolder for at ændre denne tinge
nes tilstand ; er modstander af, at Fællesskabets føde
varehjælp ydes gennem finansiering af punktaktioner;

71 .
anmoder Revisionsretten om at aflægge beret
ning til Parlamentet om effektiviteten af Fællesska
bets kontrol på dette område og om effektiviteten af
licitationsprocedurerne ;

Udviklingsfonden
72.

minder om, at det har til hensigt fuldt ud at

påtage sig det ansvar for kontrollen med EUF, som er
pålagt det i gennemførelsesteksterne til Lomé-kon
ventionen, idet et sådant ansvar dog kun giver

mening, såfremt bevillingerne til EUF for fremtiden
opføres på budgettet;
73 . pålægger sit underudvalg for kontrol i samar
bejde med de involverede parter at undersøge, hvilke
forudsætninger der må skabes, for at der kan gen
nemføres en effektiv kontrol med virkningerne af
Fællesskabets finansiering for udviklingen i modta
gerlandene.
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BESLUTNING

med udtalelse fra Europa-Parlamentet om godkendelse til Kommissionen for De euro
pæiske Fællesskaber vedrørende Den første, anden og tredje europæiske Udviklingsfonds
virksomhed i 1975

EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til Kontrolkommissionens beretning vedrørende regnskaberne for regn
skabsåret 1975 efterfulgt af institutionernes svar (dok. 523/76),

— der henviser til betænkningen fra budgetudvalget og udtalelsen fra udvalget for
udvikling og samarbejde (dok. 165 /77),

1 . opfordrer Rådet til at meddele Kommissionen godkendelse vedrørende finans
forvaltningen af første, anden og tredje EUF i regnskabsåret 1975 ;
2. konstaterer utilstrækkeligheden af Fællesskabets kontrol, som ikke blot gør det
umuligt at foretage en nøje vurdering af virkningen af Fællesskabets finansiering for
udviklingen i modtagerlandene, men som heller ikke er i stand til at give nøjagtige op
lysninger om omfanget og betydningen af de konstaterede mangler;
3.
anmoder Kommissionen om ikke at træffe yderligere afgørelser om finansiering
under anden EUF og at overføre restbeløbet til tredje EUF;
4. opfordrer Kommissionen til at reintegrere det europæiske samarbejdsagentur i
Fællesskabets centrale forvaltnings- og budgetstrukturer.

Nr. L 229/7

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 229/8

7. 9.77

RÅD

RÅDETS AFGØRELSE

af 25. april 1977
om décharge til Kommissionen for dens forvaltning af budgettet og ændrings- og tillægs
budgetterne for De europæiske Fællesskaber for regnskabsåret 1975
(77/575/EØF, Euratom, EKSF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 78d,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel
206,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 180,
under henvisning til traktaten om oprettelse af et
fælles Råd og en fælles Kommission for De europæi
ske Fællesskaber, særlig artikel 20,

under henvisning til forvaltningsregnskabet og status
vedrørende bevægelserne på budgettet for regnskabs
året 1975 ,

under henvisning til Kontrolkommissionens beretning
om regnskaberne for regnskabsåret 1975, hvortil in
stitutionernes svar på de bemærkninger, som angår
dem, er knyttet som bilag, og
ud fra følgende betragtninger :

Europa-Parlamentet har vedtaget De europæiske
Fællesskabers budget for regnskabsåret 1975 (*);
i løbet af regnskabsåret 1975 vedtoges tre ændrings
og tillægsbudgetter, hvoraf det første (2 ) ændrede
forsknings- og investeringsbevillingerne og mulig
(x ) EFT nr. L 54 af 28 . 2. 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 175 af 7. 7. 1975, s. 1 .

gjorde regionalfondens igangsætning, det andet (3)
udgjorde anden tranche af Fællesskabernes bidrag til
en international hjælp af hastende karakter til de af
krisen hårdest ramte udviklingslande og det tredje (4 )
især forhøjede forsknings- og investeringsbevillin
gerne og bevillingerne til Den europæiske udviklings
og garantifond for Landbruget, garantisektoren ;
ud over de ovennævnte bevillinger har Kommissionen

foretaget udbetalinger, der er afholdt over bevillinger
overført fra regnskabsåret 1974 (eller fra de foregå
ende regnskabsår), hvilke bevillinger i alt udgør
2 321 976 447 regningsenheder;

visse bevillinger, der var til rådighed ved afslutningen

af regnskabsåret 1975, er overført til regnskabsåret
1976 ;

i bemærkningerne i Kontrolkommissionens beretning
vedrørende regnskaberne for 1975 fastslås der visse
uregelmæssigheder og en vis efterladenhed ; der bør
tages passende skridt som følge af dette forhold ;
Kommissionens forvaltning af budgetterne som hel
hed for regnskabsåret 1975 har imidlertid været såle
des, at der bør meddeles den décharge for forvaltnin
gen af disse budgetter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Rådet udtaler sig som anført i bilag I om bemærknin
gerne i Kontrolkommissionens beretning vedrørende
regnskaberne for 1975 .

(3) EFT nr. L 175 af 7. 7. 1975, s . 59 .
(4 ) EFT nr. L 40 af 16. 2 . 1976, s . 1 .
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Artikel 2

1.

Rådet fastlår, at

a) de samlede udbetalinger over bevillingerne for regsnkabsåret 1975
(forvaltning af egne indtægter) beløber sig til

5 004 589 554,62

b) de samlede udbetalinger fra bevillinger, der finansieres i henhold
til en fordelingsnøgle fastsat ad hoc, beløber sig til

80 063,78

c) de samlede bevillinger, der overført fra regnskabsåret 1975 til
regnskabsåret 1976 (forvaltning af egne indtægter) beløber sig til

1 238 176 554,61

2.

6 242 846 173,01

Rådet fastslår, at summen af beløbene i stk. 1 , lig med

skal dækkes af tilsvarende indtægter:

a) i henhold til Rådets afgørelse 70/243 /EKSF, EØF, Euratom af
21 . april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansiel
le bidrag med Fællesskabernes egne indtægter (*):

— af egne indtægter

3 741 101 246,20

— af finansielle bidrag

2 151 995 462,70

— af den del af de fra regnskabsåret 1974 til regnskabsåret 1975
overførte bevillinger, som bortfalder

29 157 480,59

— af indtægter i forbindelse med forsknings- og investeringsvirk
somhed

6 035 500,81

— af medlemstaternes bidrag til de supplerende Euratom-pro
grammer

12 633 429,30

— af det beløb, der af EKSF-afgifterne er afsat til administrative
udgifter

18 000 000,00

— af andre indtægter

283 842 989,70

b ) af finansielle bidrag i henhold til artikel 200, stk. 1 , i EØF-trak
taten

80 063,78

3.
Rådet fastslår, at de samlede betalinger, der er foretaget over
overførte bevillinger fra regnskabsåret 1974 udgør

1 406 557 950,84

Artikel 3

Rådet meddeler Kommisisonen decharge for dens forvaltning af budgettet og ændrings
og tillægsbudgetterne for De europæiske Fællesskaber for regnskabsåret 1975 , således
som det fremgår af skemaet nedenfor.

(') EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 19 .

152 698 307,44

145 863 801,62

817 983 659,74

2 321 976 446,51 1 406 557 950,84

163 526 099,04

879 927 725,29

827 346 822,50

—

128 284 092,82

13 365 507,06

148 362 582,16

2

bevillinger

-

885 610 050,94

—

730 774 409,92

—

154 835 641,02

—

3

villinger

Overførsel
fra 1975 til 1976
af overførte be

29 808 444,73

10 827 791,60

3 289 513 ,75 (2)

9 363 162,76

—

1 738 963,47

835 032,99

3 753 980,15

4

bevillinger

Bortfaldne

Samlede bevil

299 825 530,26

353 876 024,46

83 944 015,69

768 809 648,94

90 668 048,86

7 995 464,48

77 449 012,06

615 127 010,94

7

31 . 12 . 1975

6

Udbetalinger pr.

Forpligtelser
pr. 31 . 12 . 1975

246 853 065,62

149 011 891,08

171 528 637,16

38 420 195,56

Overført fra

81 013 035,14

223 809 970,86

332 852 747,66

59 331 951,14

353 958 639,94

22 422 387,95

164 787 821,92

8

1975 til 1976 i1 )

6 268 293 897,00 6 238 654 173,05 5 004 669 618,40 1 238 176 554,61

252 807 550,00

262 500 000,00

4 336 333 997,00 4 336 333 997,00 4 003 481 249,34

150 000 000,00

366 140 000,00

101 229 998,00

799 282 352,00

5

linger for 1975
(betalingsbe
villinger)

25 447 723,99

265 877,70

269 833,58

—

4 185 895,58

1 358 597,99

19 367 519,14

9

bevillinger

Bortfaldne

Udfærdiget i Luxembourg, den 25 . april 1977.

( ) Hvoraf 650 964,14 RE er tilbagebetalt til medlemsstaterne (se forvaltningsregnskaberne bind II, s. 13).

1 . 5. 1973, s. 1 ).
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Formand

J. SILKIN

På Rådets vegne

( ) De i kolonne 8 gengivne beløb udgør ikke forskellen mellem kolonne 6 og 7, idet der heri tages hensyn til overførslerne omhandlet i artikel 6, stk. 1 , litra b), i finansforordning 73/91/EKSF, EØF, Euratom (EFT nr. L 116 af

I alt

Fødevarehjælp
Samarbejde med
udviklingslandene

tionen

— garantisektionen
— Udviklingssek

EUGFL :

—

Betalinger

over overførte

De

Den europæiske
fond for regional
Udvikling

Socialfond

284 858 697,31

14 200 540,05

Forsknings- og in
vesteringsudgifter
(kap. 33)

Den europæiske

152 116 562,32

Administrative og
operationelle udgif
ter (afsnit I-IV)

1

Overført fra
1974 til 1975

(i RE)
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BILAG

RÅDETS STILLINGTAGEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1

Konti uden for budgettet

Den europæiske Socialfond

(nr. 5 c) i beretningen)

(nr. 31-40 i beretningen)

Rådet henleder institutionernes opmærksomhed på Kon
trolkommissionens bemærkninger vedrørende anvendelse
af bankkonti og opfordrer de pågældende institutioner til
at nedskære beløbene på de eksisterende konti mest
muligt.

Rådet tilslutter sig Kontrolkommissionens bemærkninger
vedrørende de forsinkede betalinger fra fonden. Disse
forsinkelser har i visse tilfælde medført inddragelse af
bevillinger og i andr€ tilfælde, at beløb er blevet anvendt
til andre projekter, som Kommissionen før havde anset
for at være mindre vigtige.

Personaleudgifter

(nr. 9-20 i beretningen)

Den europæiske udviklings- og garantifond for Land
bruget

Rådet har indtaget følgende holdning:

Destillation af bordvin

— Kontrolkommissionens
berettigede;

bemærkninger

forekommer

— Kommissionen opfordres til at følge de bestemmelser,
der gælder for De europæiske Fællesskabers perso
nale, da navnlig en nøje overholdelse af disse be
stemmelser er den eneste sikkerhed for, at personalet
behandles ensartet;
— det understreges, at såfremt Kommissionen finder, at
en eller anden af de gældende bestemmelser fører til
uønskede resultater, bør den på behørig vis foreslå
passende ændringer af disse bestemmelser; det ville i
øvrigt være ønskeligt, om Kommissionen underret
tede Rådet om eventuelle væsentlige vanskeligheder
ved anvendelsen af de af Rådet vedtagne bestemmel
ser, inden den tager ensidige skridt.

(nr. 53 i beretningen)

Rådet deler ikke Kommissionens opfattelse om, at med
delelse til Rådet af detaljerede beregninger vil vanske
liggøre de politiske beslutninger, som skal træffes. Tvært
imod vil meddelelse til Rådet af fyldige oplysninger
gøre det muligt for dette at træffe beslutninger på et
bedre sagligt grundlag.
Fødevarehjælp

(nr. 80-83 i beretningen)

Rådet henleder Kommissionens opmærksomhed på lang
sommeligheden ved iværksættelse og gennemførelse af
såvel programmerne for hjælp af sædvanlig som af

Rådet mener, at der ikke bør foretages en udvidet for
tolkning af bestemmelserne i vedtægten.

hastende karakter. Det anmoder Kommissionen om at

Rådet støtter Kontrolkommissionens bemærkninger om
den vekselkurs, der anvendes ved tilbagekøb af pen
sionsrettigheder (nr. 17 e) i beretningen).

tet afholde.

forelægge en rapport om de foranstaltninger, der er
truffet for at undgå forsinkelser og for at erstatte de
forsinkelsesomkostninger som modtagerlandene har måt

Forsknings- og investeringsbevillinger

Overførsel af vederlag i et andet lands valuta end
tjenestelandets
(nr. 18 i beretningen)
Rådet deler Kontrolkommissionens opfattelse. Det frem
går af litra e), at på trods af de begrænsninger, der gæl
der for disse overførsler, anvendes bestemmelsen til
spekulationer.

(nr. 94-100 i beretningen)
Rådet henleder Kommissionens opmærksomhed på nød
vendigheden af en yderligere forbedring af Det fælles
Forskningscenters regnskabssystem . Det bemærker, at
Kommissionen vil tage initiativ til en forbedring af den
økonomiske forvaltning af forsknings- og investerings
bevillingerne.

Nr. L 229/12
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RÅDETS DIREKTIV

af 25. juli 1977
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser vedrørende sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen
( 77/576/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 (x),

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

I sin resolution af 21 . januar 1974 om et arbejdsmar
kedsmæssigt og socialt handlingsprogram (3) har
Rådet bekræftet, at det som et led i forbedringerne af
leve- og arbejdsvilkårene er nødvendigt at forbedre
sikkerheden og sundhedsbeskyttelsen på arbejdsplad
serne ;

den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser
har forøget faren for arbejdsulykker og erhvervssyg
domme betydeligt, blandt andet på grund af de for
skellige måder, hvorpå man i medlemsstaterne tilret
telægger arbejdsgangen, og de forskellige sprog og de
misforståelser og fejltagelser, der opstår som følge
heraf; disse vanskeligheder, som hæmmer det fælles
markeds funktion, kan begrænses ved at indføre fæl
lesskabsregler for sikkerhedsskiltning;
en ensartet udformning af sikkerhedsskiltningen vil
være af positiv betydning både for arbejdstagerne på
arbejdspladserne, såvel inde i virksomhederne som
uden for disse, og for andre, der har adgang hertil ;
en sikkerhedsskiltning efter fællesskabsregler kan kun
blive effektiv, hvis den gennemføres efter ensartede
bestemmelser, hvis skiltene er så enkle og iøjnefal

(!) EFT nr. C 178 af 2 . 8 . 1976, s. 57.
(2) EFT nr. C 278 af 24. 11 . 1976, s. 3 .
(3) EFT nr. C 13 af 12. 2 . 1974, s. 1 .

dende som muligt, hvis den forklarende tekst er
begrænset til et minimum, og hvis endvidere de be

rørte personer til stadighed modtager fuldstændige
oplysninger om sikkerhedsskiltningen ;
det tekniske fremskridt og videreudviklingen af de in
ternationale skiltningsmetoder nødvendiggør en
ajourføring af sikkerhedsskiltningen ; for at lette gen
nemførelsen af de foranstaltninger, der i forbindelse
med sikkerhedsskiltning efter fællesskabsregler er
nødvendige med henblik på denne tilpasning, bør der
etableres et snævert samarbejde mellem medlemssta
terne og Kommissionen; der bør med henblik herpå
nedsættes et særligt udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv vedrører sikkerhedsskiltning på
arbejdspladsen.
2.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på :

a) skiltning i jernbanetrafikken, i trafikken på gader
og veje, på indre vandveje, på havet og i luften ;
b) den skiltning, som er foreskrevet ved markedsfø
ring af farlige stoffer og præparater;
c) kulminer.
Artikel 2
1.

I dette direktiv forstås ved

a ) sikkerhedsskiltning
en skiltning, som — anvendt i forbindelse med en
bestemt genstand eller en bestemt situation — ved
hjælp af en sikkerhedsfarve eller en sikkerheds
tavle giver en anvisning vedrørende sikkerhed;
b ) sikkerhedsfarve

en farve, som er tillagt en bestemt betydning i for
bindelse med sikkerhed ;
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c) konstrastfarve
en farve, som afviger fra sikkerhedsfarven og der
ved giver yderligere anvisninger;
d) sikkerhedstavle
en tavle, som ved en kombination af en geome
trisk form, en farve og et symbol giver en bestemt
anvisning vedrørende sikkerhed ;

Nr. L 229/ 13

— at der udelukkende anvendes de i bilag II anførte
sikkerhedstavler til at gøre opmærksom på de
faresituationer og give de anvisninger, der er an
ført i dette bilag;
— at der til regulering af trafikken inden for en virk
somheds område anvendes samme skiltning som

den, der gælder i trafikken på gader og veje.

Artikel 4

e) forbudstavle
en sikkerhedstavle, som forbyder en adfærd, der
* kan fremkalde fare;
f) advarselstavle

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag
I, punkt 2-6, og bilag II til tekniske fremskridt og
videreudvikling af de internationale skiltningsmeto
der, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 6.

en sikkerhedstavle, som advarer imod en fare ;
Artikel 5

g) påbudstavle
en sikkerhedstavle, som foreskriver en bestemt
adfærd ;

1.

Der nedsættes et udvalg sammensat af repræ

sentanter for medlemsstaterne under forsæde af en

repræsentant for Kommissionen .

h) redningstavle

en sikkerhedstavle, som i tilfælde af fare angiver
en nødudgang, vejen til en hjælpepost eller place
ringen af redningsmateriel ;

i) anvisningstavle

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden .

Artikel 6

en sikkerhedstavle, som giver andre anvisninger
vedrørende sikkerhed end de under litra e) — h)
nævnte tavler;

j ) supplerende skilt
en sikkerhedstavle, som kun anvendes i forbin
delse med en af de under litra e) — h) nævnte sik
kerhedstavler, og som giver supplerende oplysnin
ger ;

k) symbol
et billede, som beskriver en bestemt situation, og
som anvendes på en af de under litra e) — h )
nævnte sikkerhedstavler .

2. Sikkerheds- og kontrastfarvernes betydning og
anvendelse samt sikkerhedstavlernes form, udseende
og betydning er fastlagt i bilag I.
Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltnin
ger for at sikre,

— at sikkerhedsskiltningen på arbejdspladserne over
alt er i overensstemmelse med de i bilag I anførte
principper,

2.

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, der er
fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen
for udvalget enten på eget initiativ eller på begæring
af repræsentanten fra en medlemsstat.
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 kan fastsætte under hensyn
til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det
afgiver udtagelse med et flertal af 41 stemmer, idet der
tillægges medlemsstaternes stemmer vægt som fastsat
i artikel 148 , stk. 2, i traktaten . Formanden deltager
ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt
ninger, såfremt disse er i overensstemmelse
med udvalgets udtalelse.
b) Såfremt de påtænkte foranstaltninger ikke er i
overensstemmelse med udvalgets udtalelse,
eller der ikke er afgivet nogen udtalelse,
forelægger Kommissionen straks Rådet et for
slag til de foranstaltninger, der skal træffes .
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal .
c) Såfremt Rådet ikke har truffet afgørelse inden
for en frist på tre måneder, efter at det har fået
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sagen forelagt, vedtager Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger.

2.
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Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ord

lyden af de nationale bestemmelser, som de vedtager
på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden
den 1 . januar 1979 de foranstaltninger, der er nød
vendige for at efterkomme dette direktiv og underret

Artikel 8

ter straks Kommissionen herom . De anvender disse

foranstaltninger senest fra den 1 . januar 1981 .

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25 . juli 1977.
På Rådets vegne
H. SIMONET

Formand
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BILAG I

PRINCIPPER FOR SIKKERHEDSSKILTNING

1 . ALMINDELIGE PRINCIPPER

1.1 . Sikkerhedsskiltningen har til formål på en hurtig og let forståelig måde at henlede
opmærksomheden på genstande og situationer, som kan fremkalde bestemte farer.

1.2. Sikkerhedsskiltningen erstatter i intet tilfælde de nødvendige beskyttelsesforanstalt
ninger.

1.3 . Sikkerhedsskiltningen må kun anvendes til anvisninger, der har forbindelse med sikker
heden.

1.4. Sikkerhedsskiltningens effektivitet er i særdeleshed afhængig af, at alle personer, for
hvem skiltningen kan have betydning, til stadighed modtager fuldstændige oplysninger
herom.

2. SIKKERHEDSFARVER OG KONTRASTFARVER

2.1 . Sikkerhedsfarvernes betydning
Skema nr. 1

Sikkerhedsfarve

Eksempler på anvendelse

Betydning eller formål

Stopsignaler
Nødafbrydere

Stop
Forbud

rød

Forbudstavler

Denne farve anvendes også til at afmærke ildslukningsmateriel
Afmærkning af fare (brand, eksplosion,
stråling, kemiske virkninger osv.)
Afmærkning af dørtrin , farlige passager,
forhindringer

Giv agt !

gul

Mulighed for fare

Afmærkning af nødpassager og nødud
grøn

blå i1)

Ingen fare
Førstehjælp

gange

Påbudstavler

Påbud om individuelt sikkerhedsudstyr
Placering af telefon

Nødbrusere

Førstehjælpsposter og redningsposter

Anvisninger

(*) Som sikkerhedsfarve kun gældende i forbindelse med et symbol eller en tekst på påbudstavler eller anvisnings
tavler med sikkerhedstekniske anvisninger.

2.2. Kontrastfarver og symbolernes farver
Skema nr. 2

Sikkerhedsfarve

Kontrastfarve

Symbolets farve

rød

hvid

sort

gul

sort

sort

grøn

hvid

hvid

blå

hvid

hvid
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3 . SIKKERHEDSTAVLERNES GEOMETRISKE FORM OG BETYDNING

Skema nr. 3

Betydning

Geometrisk form

Påbuds- og forbudstavler

Advarselstavler

Rednings- og anvisningstavler og
supplerende skilte

4. KOMBINATION AF FORMER OG FARVER OG DERES BETYDNING PÅ TAVLERNE
Skema nr. 4

Former

Farver

rød

Ildslukningsmateriel

Forbud

Giv agt, eventuel

gul

fare

Ingen fare
Redningsmateriel

grøn

blå

Påbud

Oplysning eller vejledning

5 . SIKKERHEDSTAVLERNES UDFORMNING

5.1 . Forbudstavler

Bund: hvid; symbol eller tekst: sort.
Sikkerhedsfarven rød skal anvendes i kanten og tværbjælken og dække mindst 35 %
af skiltets overflade.
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5.2. Advarsels-, påbuds-, rednings- og anvisningstavler
Bund: sikkerhedsfarve; symbol eller tekst: kontrastfarve.
Gule trekanter skal være forsynet med sort kant. Sikkerhedsfarven skal dække mindst
50 % af skiltets overflade.

5.3. Supplerende skilte
Bund : hvid, tekst: sort.
eller

Bund : sikkerhedsfarve; tekst: kontrastfarve.

5.4. Symboler

Udformningen skal være så enkel som mulig, og detaljer, som ikke er nødvendige for
forståelsen, skal udelades.
6 . ANGIVELSE AF FARE VED ANVENDELSE AF GULT/SORT

(Sikkerhedsfarven skal dække
mindst 50 % )

Afmærkning på steder, der til stadighed frem
byder fare, så som steder, hvor der er fare for,
at personer støder imod, styrter ned eller
snubler, eller for at materialer falder ned.
Trappetrin, åbninger i gulvet, osv.

Nr. L 229 / 18
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BILAG II — ANLAGE II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

SÆRLIG SIKKERHEDSSKILTNING — BESONDERE SICHERHEITSKENNZEICHNUNG — SPECIAL SYSTEM OF
SAFETY SIGNS — SIGNALISATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ — SEGNALETICA PARTICOLARE DI SICUREZZA
— BIJZONDERE VEILIGHEIDSSIGNALERING

1. Forbudstavler — Verbotszeichen — Prohibition signs — Signaux d'interdiction — Segnali di divieto — Verbodssignalen

b)

a

c)

WmmmM

Rygning forbudt
Rauchen verboten

Rygning og åben ild forbudt
Feuer, offenes Licht und Rauchen ver

Ingen adgang for fodgængere

No smoking

boten

Pedestrians forbidden

Défense de fumer
Vietato fumare
Verboden te roker

Smoking and naked flames forbidden
Flamme nue interdite et défense de fumer
Vietato fumare o usare fiamme libere
Vuur, open vlam en roken verboden

d)

Für Fußgänger verboten
Interdit aux piétons
Vietato ai pedoni

Verboden voor voetgangers

e)

Sluk ikke med vand
Verbot, mit Wasser zu löschen

Ikke drikkevand
Kein Trinkwasser

Do not extinguish with water

Not drinkable

Défense d'éteindre avec de l'eau

Divieto di spegnere con acqua

Eau non potable
Acqua non potabile

Verboden met water te blussen

Geen drinkwater
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2. Advarselstavler — Warnzeichen — Warning signs — Signaux d'avertissement — Segnali di avvertimento — Waar
schuwingssignalen

Brandfarlige stoffer
Warnung vor feuergefährlichen

Eksplosionsfarlige stoffer
Warnung vor explosionsgefährlichen

Stoffen

Stoffen

Toxic matter

Flammable matter

Explosive matter
Matières explosives
Materiale esplosivo
Explosieve stoffen

Matières toxiques

Kran i arbejde
Warnung vor schwebender Last

Corrosive matter

Ioniserende stråling
Radioaktivitet/Røntgenstråling
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder

Matières corrosives

ionsisierenden Strahlen

Sostanze corrosive

Radioactive matter

Charges suspendues
Attenzione ai carichi sospesi
Hangende lasten

Matières inflammables
Materiale infiammabile
Ontvlambare stoffen

Ætsende stoffer

Warnung vor ätzenden Stoffen

Bijtende stoffen

Matières radioactives

Giftige stoffer
Warnung vor giftigen Stoffen

Sostanze velenose

Giftige stoffen

Beware , overhead load

Radiazioni pericolose
Radioactieve stoffen

Pas på kørende transport
Warnung vor Flurförderzeugen

Farlig elektrisk spænding
Warnung vor gefährlicher elektrischer

Beware, industrial trucks

Spannung

Chariots de manutention

Danger : electricity
Danger électrique
Tensione elettrica pericolosa
Gevaar voor elektrische spanning

Carrelli di movimentazione

Transportvoertuigen

Giv agt

Warnung vor einer Gefahrenstelle
General danger
Danger général
Pericolo generico
Gevaar
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3. Påbudstavler — Gebotszeichen — Mandatory signs — Signaux d'obligation — Segnali di prescrizione — Gebods
signalen

Øjenværn påbudt
Augenschutz tragen
Eye protection must be worn
Protection obligatoire de la vue
Protezione degli occhi
Oogbescherming verplicht

Hovedværn påbudt
Schutzhelm tragen
Safety helmet must be worn
Protection obligatoire de la tête
Casco di protezione
Veiligheidshelm verplicht

Høreværn påbudt
Gehörschutz tragen
Ear protection must be worn
Protection obligatoire de l'ouïe

Åndedrætsværn påbudt

Fodværn påbudt
Schutzschuhe tragen
Safety boots must be worn
Protection obligatoire des pieds

Beskyttelseshandsker påbudt
Schutzhandschuhe tragen
Safety gloves must be worn
Protection obligatoire des mains
Guanti di protezione
Veiligheidshandschoenen verplicht

Atemschutz tragen
Respiratory equipment must be used

Protection obligatoire des voies respira
toires

Calzature di sicurezza

Protezione vie respiratorie
Adembescherming verplicht

Veiligheidsschoenen verplicht

Protezione dell'udito

Gehoorbescherming verplicht
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4. Redningstavler — Rettungszeichen — Emergency signs — Signaux de sauvetage — Segnali di salvataggio — Reddings
signalen

b

a

Førstehjælp
Hinweis auf „Erste Hilfe"
First aid post
Poste premiers secours
Pronto soccorso

Eerste hulp-post

c)

eller/oder/or/ou/o/of

e)

d)

Retningsangivelse til nødudgang
Fluchtweg (Richtungsangabe für Flucht
weg)

Emergency exit to the left
Issue de secours vers la gauche
Uscita d'emergenza a sinistra
Nooduitgang naar links

Nødudgang
(anbringes over udgangen)
Fluchtweg
(über dem Fluchtausgang anzubringen)
Emergency exit
(to be placed above the exit)
Sortie de secours

(à placer au-dessus de la sortie)
Uscita d'emergenza
(da collocare sopra l'uscita)
Nooduitgang
(te plaatsen boven de uitgang)

EURONORMER

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (EKSF) har offentliggjort følgende nye EURO
NORMER på tysk engelsk, fransk, italiensk og nederlandsk. De EURONORMER som er tilgænge
lige på engelsk, er mærket med (*).

De anførte priser gælder fra 1 . juli 1976.
pris
i dkr.

Mitteilung Nr. 1

EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
(*) EURONORM

20-74
27-74
92-75
94-73
107-75
117-75

EURONORM 118-75

EURONORM 119-74
(*) EURONORM 122-75
(*) EURONORM 123-75

Analysenkontrollproben für die chemischen Analysen der Eisen- und Stahl
erzeugnisse, 2. Auflage ( 1974)
Begriffsbestimmung und Einteilung der Stahlsorten, 2. Auflage
Kurzbenennung von Stählen , 3 . Auflage
"Warmgewalzter Flachstahl für Blattfedern
Wälzlagerstähle, Gütevorschriften
Kornorientiertes Elektroblech und - band
Kalibrierung von Härtevergleichsplatten für die Untersuchung von Härte
prüfgeräten nach Rockwell (Verfahren B, C, N und T)
Verfahren zur Ermittlung der magnetischen Eigenschaften von Elektroblech
und -band im 25-cm-Epsteinrahmen
Kaltstauch- und Kaltfließpreßstähle (Blatt 1 bis Blatt 5), Gütevorschriften .
Untersuchung von Härteprüfgeräten mit Eindringtiefen-Meßeinrichtung
(Härteprüfung nach Rockwell , Verfahren B , C, N und T)
Versuche bei hoher Temperatur, — Zeitstandversuch an Stahl

18,90
11,00
15,75
7,85
15,75
31,30
23,50
22,00
56,50
23,50
15,70

Nedenfor følger listen over alle de EURONORMER, der indtil nu er offentliggjort :
EURONORM

1-55

EURONORM

2-57

EURONORM

3-55

EURONORM

4-55

EURONORM

5-55

EURONORM

6-55

EURONORM

7-55

EURONORM

8-55

EURONORM

9-55

EURONORM

10-55

EURONORM

11-55

EURONORM

12-55

EURONORM

13-55

EURONORM

14-67

EURONORM

15-70

EURONORM

16-70

EURONORM

17-70

Roheisen und Ferrolegierungen
Zugversuch an Stahl
Hårteprüfung nach Brinell für Stahl
Härteprüfung nach Rockwell B und C
Härteprüfung nach Vickers für Stahl
Faltversuch fur Stahl
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy
Vergleichszahlen für Härtewerte und Zugfestigkeit bei Stahl
Vergleichszahlen für Bruchdehnungswerte bei Stahl
Vergleichszahlen für Kerbschlagzähigkeitswerte bei Stahl
Zugversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke von 0,5 bis 3 mm
ausschlieβlich
Faltversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke unter 3 mm . .
Hin- und Herbiegeversuch an Stahlblechen und - bändern mit einer Dicke
unter 3 mm

EURONORM

18-57

EURONORM

19-57

EURONORM

21-62

EURONORM

22-70

EURONORM

23-71
24-62

EURONORM

25-72

EURONORM

26-63

EURONORM

28-69

9,45
7,85
7,85

Einbeulversuch mit fest eingespannter ' Probe
7,85
Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Prüfung der
Oberfläche
7,85
Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Sorteneinteilung
und Gütevorschriften
9,45
Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Maße und zu
lässige Abweichungen
20,50
Entnahme von Probestücken — Vorbereitung von Proben
7,85
IPE-Träger — I-Träger mit parallelen Flanschflächen
7,85
Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse
7,85
Ermittlung und Nachweis der Streckgrenze von Stahl bei höherer Tempera
tur

EURONORM

17,30
11,00
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85

9,45

Prüfung der Härtbarkeit von Stahl mit dem Stirnabschreckversuch (Jominy
Versuch)
17,30
Schmale I-Träger, U-Stahl — Zulässige Abweichungen
7,85
Allgemeine Baustähle — Gütevorschriften
23,60
Vereinbarte Härteprüfung nach Rockwell für dünne Bleche und Bänder
aus Stahl
7,85
Stahlblech und Stahlband aus unlegierten Stählen für Druckbehälter —
Gütevorschriften

15,75

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Zulässige Maß-, Ge
wichts- und Formabweichungen
11,00
Halbzeug zum Schmieden aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften 12,60
Halbzeug zum Freiformschmieden — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
abweichungen
7,85
Feinblech und Breitband aus weichem unlegiertem Stahl für Kaltumfor
mung — Gutevorschriften
14,20
Blech und Breitband unter 3 mm Dicke aus weichen unlegierten Stählen für
Kaltumformung — Zulässige Maß- und Formabweichungen
9,45
Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch
flächen — Zulässige Abweichungen
7,85
Warmgewalzter Stabstahl für allgemeine Verwendung — Zulässige Ab
weichungen
7,85
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Ge
samtkohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische Er
mittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
7,85
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Ge
samtkohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gasvolumetrische Er
mittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
9,45
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Tem
perkohle- und Graphitgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalyti
sche und gasvolumetrische Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom 7,85
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Man
gangehalts von Stahl und Roheisen — Titrimetrische Verfahren nach Oxy
dation mit Peroxydisulfat
7,85
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Ge
samtsiliziumgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytisches Ver

EURONORM

29-69

EURONORM

30-69

EURONORM

31-69

EURONORM

32-66

EURONORM

33-70

EURONORM

34-62

EURONORM

35-62

EURONORM

36-62

EURONORM

37-62

EURONORM

38-62

EURONORM

39-62

EURONORM

40-62

EURONORM

41-65

EURONORM

42-66

EURONORM

43-72

EURONORM

44-63

EURONORM

45-63

EURONORM

46-68

gen
Kerbschlagbiegeversuch an einer beidseitig aufliegenden Spitzkerbprobe . .
Warmband aus weichen unlegierten Stählen — Gütevorschriften — Allge
meine Vorschriften

14,20

EURONORM

47-68

Warmband aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften

14,20

EURONORM

48-65

Warmband aus unlegierten Stählen — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
abweichungen

7,85

EURONORM

49-72

Rauheitsmessungen an kaltgewalztem Flachzeug aus Stahl ohne Überzug .

7,85

EURONORM

50-72

EURONORM

51-70

EURONORM

52-67

EURONORM

53-62

Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Stickstoff
gehalts von Stahl — Photometrisches Verfahren
11,00
Warmbreitband von 600 mm Breite an aus unlegierten Stählen — Zulässige
Maß-, Form- und Gewichtsabweichungen
7,85
Fachausdrücke der Wärmebehandlung
105,50
Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch

EURONORM

54-63

EURONORM

55-63

EURONORM

56-65

EURONORM

57-65

fahren

von Stahl und Roheisen — Alkalimetrisches Verfahren

58-64

EURONORM

59-64

EURONORM

60-65

EURONORM

61-71

EURONORM

65-67

EURONORM

66-67

EURONORM

67-69

EURONORM

70-71

EURONORM

71-71

EURONORM

72-71

7,85

Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Schwefelgehalts
von Stahl und Roheisen — Maßanalytisches Verfahren nach Verbrennung im
Sauerstoffstrom

EURONORM

7,85

Chemische Analyse von Eisen- und Stahl — Ermittlung des Phosphorgehalts

9,45

Blech und Band aus legierten Stählen für Druckbehälter — Gütevorschriften 14,20
Warmgewalzte mittelbreite I-Träger — IPE-Reihe — Zulässige Abweichun
7,85
7,85

flächen

7,85

Warmgewalzter kleiner U-Stahl
Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger T-Stahl
Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung
Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung
Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung
Warmgewalzter Sechskantstahl
Warmgewalzter Rundstahl für Schrauben und Niete
Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl
Warmgewalzter Wulstflachstahl
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangan
gehalts von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangan
gehalts von Stahl und Roheisen — Elektrometrisches Verfahren
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Aluminium
gehalts von Stahl — Gewichtsanalytisches Verfahren

7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85

EURONORM 74-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Kupfergehalts
von Stahl und Roheisen — Photo metrisches Verfahren
EURONORM 76-66 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Siliziumgehalts
von Stahl und Roheisen — Spektralphotometrisches Verfahren
EURONORM 77-63 Feinsfblech und Weißblech in Tafeln — Gütevorschriften
EURONORM 78-63 Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Zulässige Maßabweichungen . .
EURONORM 79-69 Benennung und Einteilung von Stahlerzeugnissen nach Formen und Ab
messungen

7,85
7,85
12,60

7,85
11,00

EURONORM 80-69 Betonstahl für nicht vorgespannte Bewehrung — Gütevorschriften ....
EURONORM 81-69 Warmgewalzter glatter runder Betonstahl — Maße, Gewichte, zulässige Ab
weichungen
EURONORM 83-70 Vergütungsstähle — Gütevorschriften
EURONORM 84-70 Einsatzstähle — Gütevorschriften
EURONORM 85-70 Nitrierstähle — Gütevorschriften . •
EURONORM 86-70 Stähle für Flamm- und Induktionshärtung — Gütevorschriften
EURONORM 87-70 Automatenstähle — Gütevorschriften ( Blatt 1 bis Blatt 4)
EURONORM 88-71 Nichtrostende Stähle — Gütevorschriften
EURONORM 89-71 Legierte Stähle für warmgeformte vergütbare Federn — Gütevorschriften .
EURONORM 90-71 Stähle für Auslaßventile von Verbrennungskraftmaschinen — Gütevor
schriften
EURONORM 91-70 Warmgewalzter Breitflachstahl -— Zulässige Maß-, Form- und Gewichtsab
weichungen
EURONORM 93-71 Warmgewalzter Rund-, Vierkant-, Flach- und Sechskantstahl — Zulässige
Abweichungen
EURONORM 98-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangan
gehalts von Ferromangan — Elektrometrisches Verfahren
EURONORM 100-72 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Chrom
gehalts in Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
EURONORM 103-71 Mikroskopische Ermittlung der Ferrit- oder Austenitkorngröße von Stählen
EURONORM 104-70 Ermittlung der Entkohlungstiefe von unlegierten und niedrig legierten Bau
ståhlen
EURONORM 105-71 Ermittlung der Einsatzhärtungstiefe
EURONORM 106-71 Kalt- und warmgewalztes nichtkornorientiertes Elektroblech und -band —
Gütevorschriften
EURONORM 108-72 Runder Walzdraht aus Stahl für kaltgeformte Schrauben — Maße und
zulässige Abweichungen
EURONORM 109-72 Vereinbarte Härteprüfverfahren nach Rockwell HRN und HRT — Rock
well-Härteprüfverfahren HRB ' und HR 30 T' für dünne Erzeugnisse . . .
EURONORM 113-72 Schweißbare Feinkornbaustähle ( Blatt 1 bis Blatt 3 )
EURONORM 114-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen in
terkristalline Korrosion — Korrosionsversuch in Schwefelsäure-Kupfersul
fatlösung (Prüfung nach Monypenny-Strauss )

EURONORM 116-72 Ermittlung der Einhärtungstiefe oberflächengehärteter Teile
EURONORM 120-72 Blech und Band aus Stahl für geschweißte Gasflaschen
EURONORM 121-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter
kristallinen Angriff — Korrosionsversuch in Salpetersäure durch Messung
des Massenverlustes (Prüfung nach Huey)

14,20
7,85
34,60
28,30
12,60
22,00
28,30
23,60
14,20
11,00

7,85
7,85

7,85
7,85
41,00
7,85
7,85
22,00

7,85
14,20
28,30
7,85

7,85
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