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II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake de gecoördineerde invoering van digitale Europese
draadloze telecommunicatie (DECT) in de Gemeenschap
COM(90) 139 def. — SYN 277
(Door de Commissie ingediend op 19 juni 1990)
(90/C .187/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Overwegende dat het volgens Aanbeveling 84/549/EEG (J)
wenselijk is dat op het gebied van telecommunicatie vanuit
een gemeenschappelijk geharmoniseerd uitgangspunt diensten worden ingevoerd;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 30 iuni 1988
inzake de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt
voor telecommunicatiediensten en -apparatuur tot 1992 (2)
stelt dat het wenselijk is dat de invoering van geheel Europa
bestrijkende diensten overeenkomstig de vereisten van de
markt wordt bevorderd;
Overwegende dat voor de economische ontwikkeling van de
Gemeenschap zo veel mogelijk van de door de geavanceerde
telecommunicatienetwerken geboden mogelijkheden gebruik dient te worden gemaakt;
Overwegende dat de thans in de Gemeenschap in gebruik
zijnde draadloze telefoonsystemen en de ten behoeve daarvan
gebruikte frequentiebanden sterk uiteenlopen; dat daardoor
niet de mogelijkheid wordt geboden om voordeel te halen uit
geheel Europa bestrijkende diensten en evenmin uit de
schaaleffecten die een werkelijk Paneuropese markt met zich
brengt;
Overwegende dat door het Europese normalisatie-instituut
voor telecommunicatie (ETSI) thans voor digitale Europese
draadloze telecommunicatie (DECT) een Europese telecommunicatienorm (ETS) wordt ontwikkeld;
(») PBnr. L298 van 16. 11. 1984, blz. 49.
(2) PB nr. C 257 van 4. 10. 1988, blz. 1.

Overwegende dat bij het ontwikkelen van de betreffende ETS
rekening moet worden gehouden met de bescherming van de
gebruikers en met de noodzaak van interoperabiliteit in
geheel Europa;
Overwegende dat de totstandbrenging van DECT in Europa
een unieke gelegenheid biedt om werkelijk Europese faciliteiten op het gebied van digitale draadloze telefonie te
creëren;
Overwegende dat een gecoördineerd beleid met het oog op de
invoering van DECT de totstandkoming van een Europese
markt voor mobiele zaktoestellen (handsets) mogelijk zal
maken, waarvan de afmetingen, karakteristieken en kostenaspecten de voor ontwikkeling benodigde voorwaarden
kunnen scheppen, zodat de betrokken ondernemingen een op
de wereldmarkt toonaangevende positie kunnen innemen;
Overwegende dat voor een dergelijk toekomstig systeem
voor het aanbod van zowel spraak- als datacommunicatiediensten van digitale technieken gebruik dient'te worden
gemaakt, waarbij, in overeenstemming met Aanbeveling
86/659/EEG ( 3 ), de compatibiliteit met de algemene digitale omgeving en het digitale netwerk voor geïntegreerde
diensten (ISDN) in de Gemeenschap moet worden bevorderd;
Overwegende dat Richtlijn . . . van de Raad van . . .
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
Lid-Staten betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de conformiteit van die
apparatuur (4) de snelle vaststelling van gemeenschappelijke
conformiteitsspecificaties voor DECT mogelijk maakt;
Overwegende dat Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van
28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften (s) en
(3) PB nr. L 382 van 3 1 . 12. 1986, blz. 36.
(4) PB nr. L . . .
(5) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

Nr. C 187/2

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december
1986 betreffende de normalisatie op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie (*) eveneens in aanmerking dienen te worden genomen;
Overwegende dat Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3
mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit (2) ook op dit gebied van toepassing is; dat in het
bijzonder ervoor dient te worden gezorgd dat storingen door
elektromagnetische interferentie worden voorkomen;
Overwegende dat in de hele Gemeenschap onbeperkte
toegang tot draadloze communicatie en vrij verkeer van
DECT-apparatuur moeten worden toegestaan;
Overwegende dat, om de ontwikkeling van de telecommunicatie-infrastructuur in de Gemeenschap te bevorderen, de
mogelijkheden van de financiële instrumenten van de
Gemeenschap ten volle moéten worden benut;
Overwegende dat Aanbeveling 87/371 /EEG (3) in aanmerking dient te worden genomen, waarin wordt gesteld dat
bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de dringende behoefte van bepaalde gebruikers aan Paneuropese
communicatie te land en dat de Commissie in de toekomst
nog andere voorstellen op het gebied van mobiele communicatie zal indienen;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging van een dergelijk
beleid binnen Europa tot nauwere samenwerking tussen de
openbare telecommunicatieadministraties en de erkende
particuliere instellingen die openbare mobiele telecommunicatiediensten aanbieden, zal leiden welke beide hierna worden aangeduid als de „telecommunicatieadministraties";
Overwegende dat gunstige adviezen zijn uitgebracht door de
telecommunicatieadministraties, de Europese Conferentie
van PTT-administraties (CEPT) en de in de Lid-Staten
gevestigde fabrikanten van telecommunicatieapparatuur;
Overwegende dat dank zij deze maategelen de economische
voordelen en het snel groeinde marktpotentieel van draadloze telefoons in de Gemeenschap ten volle zullen kunnen
worden benut;
Overwegende dat het Verdrag niet in de daartoe vereiste
bevoegdheden voorziet,

BEVEELT AAN:
1. dat de in de bijlage opgenomen aanbevelingen inzake de
gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze telecommunicatie (DECT) in de Gemeenschap door
de telecommunicatieadministraties met inachtneming
van het Gemeenschapsrecht ten uitvoer worden gelegd.
In deze aanbeveling wordt onder „DECT" verstaan de

(») PB nr. L 36 van 7. 2. 1987, blz. 3 1 .
(2) PB nr. L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.
(3) PB nr. L 196 van 17. 7. 1987, blz. 81.
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eindapparatuur die voldoet aan de op de techniek van
multi-carrier TDMA/TDD (Time Division Multiple
Access/Time Division Duplex) gebaseerde Europese
telecommunicatienorm (ETS) voor digitale draadloze
telecommunicatie alsmede de van dergelijke eindapparatuur direct gebruik makende telecommunicatiesystemen
voor zowel openbare als particuliere diensten, waarbij
gebruikers van een in een bepaalde Lid-Staat aangeboden
dienst eveneens tot de betreffende dienst in een andere
Lid-Staat toegang kunnen krijgen;
2. dat de telecommunicatieadministraties voortgaan met de
samenwerking in het kader van de CEPT en/of het ETSI,
met name ten aanzien van de in de bijlage uiteengezette
doelstellingen en het tijdschema voor de voltooiing van
de specificaties en de invoering van het DECT-systeem;
3. dat de Commissie binnen het toepassingsgebied van de
bestaande richtlijnen de geschikte initiatieven ontplooit
ter bevordering van de voltooiing van de specificaties en
de tenuitvoerlegging van het DECT-systeem;
4. dat de Commissie in overleg en in samenwerking met de
daarbij belanghebbende partijen een strategie voor de
lange termijn uitstippelt met het oog op het ontwikkelen
van de op korte termijn in te voeren systemen voor
Paneuropese digitale cellulaire communicatie en semafonie, te zamen met DECT, tot een universeel persoonlijk
communicatiesysteem waarbij rekening wordt gehouden
met recente studies en het werkprogramma van het
ETSI;
5. dat bij de bijdragen in het kader van de financiële
instrumenten van de Gemeenschap met deze aanbeveling
rekening wordt gehouden, met name met betrekking tot
de omvangrijke investeringen die voor de totstandkoming van de infrastructuur voor het DECT-systeem
nodig zijn;
6. dat de telecommunicatieadministraties een intentieverklaring (memorandum of understanding) over de invoering van DECT-systemen voor openbare diensten opstellen en deze uiterlijk 30 juni 1991 ondertekenen;
7. dat de Lid-Staten vanaf eind 1990 aan het eind van elk
jaar de Commissie op de hoogte stellen van de bij de
tenuitvoerlegging van deze aanbeveling getroffen maatregelen en van de problemen die zich daarbij hebben
voorgedaan; dat de Commissie in samenwerking met de
op 4 november 1983 door de Raad ingestelde Groep van
hoge ambtenaren voor telecommunicatie (SOG-T) de
voortgang van de werkzaamheden nagaat; dat tevens het
Europese Parlement regelmatig hierover wordt geïnformeerd.
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BIJLAGE
GEDETAILLEERDE EISEN TEN AANZIEN VAN DE GECOÖRDINEERDE INVOERING VAN DIGITALE
EUROPESE DRAADLOZE TELECOMMUNICATIE (DECT) IN DE GEMEENSCHAP
1. ALGEMENE EISEN
Het in te voeren DECT-systeem moet worden ontwikkeld overeenkomstig de ETS die momenteel door het ETSI
wordt opgesteld, en dient aan de volgende algemene eisen te voldoen:
— het moet geschikt zijn om te kunnen werken in het frequentiegebied van 1 880 tot 1 900 MHz, welke
frequentieband in de Gemeenschap voor DECT wordt gereserveerd;
— het systeem moet met behulp van draadloze technologie voorzien in de mogelijkheid om op basis van
interoperabiliteit aan de gebruikersbehoeften te voldoen met het oog op de volgende toepassingen:
— een dienst voor thuisgebruik via welke een koppeling tot stand kan worden gebracht met het
ISDN/PSTN;
— een voor zakelijk gebruik bedoelde draadloze telecommunicatiedienst waarin de mogelijkheden van een
PBX worden gecombineerd met het mobiele karakter van draadloze telecommunicatie voor toepassingen
op het gebied van zowel spraak als nietspraak;
— een telepoint-dienst die gebruikers van een zaktoestel via een openbaar dan wel particulier basisstation
toegang biedt tot het openbare net;
— een dienst die de mogelijkheid biedt om openbare en particuliere netwerken door middel van een
radioverbinding tot in het bedrijfsgebouw van de klant te brengen;
— de kwaliteit van de spraakoverdracht moet ongeveer gelijk zijn aan die van de bestaande vast opgestelde
systemen;
— het systeem moet op eenvoudige wijze toegang bieden tot en toegankelijk zijn vanuit het ISDN/PSTN;
— in één geografisch gebied moeten twee of meer onafhankelijke systemen tegelijkertijd operationeel kunnen
zijn.

2. KEUZE VAN HET TRANSMISSIESYSTEEM
Van de transmissiekarakteristieken voor DECT moet tegen oktober 1991 een gedetailleerde specificatie zijn
opgesteld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de relevante internationale richtsnoeren ter beperking
van het stralingsgebied van elektromagnetische velden en met Richdijn 89/336/EEG. Het systeem moet andere
DECT-systemen die in een zelfde geografisch gebied operationeel zijn, kunnen ondersteunen.

3.

NETWERKARCHITECTUUR

Tegen oktober 1991 moeten de normen voor de netwerkstructuur zijn vastgesteld en de aan de diverse
systeemcomponenten toegekende functies zijn gedefinieerd. Ook moeten daarbij de geschikte interfaces tussen de
onderscheiden systeemcomponenten volledig worden gespecificeerd voor alle op de betreffende diensten van
toepassing zijnde OSI-lagen en voor alle van deze interfaces gebruik makende toepassingen, zoals gespreksverwerkingsfuncties (cal! processing functions), onderhoud enz.

4. SPECIFICATIE EN IMPLEMENTATIE VAN HET SYSTEEM
De telecommunicatieadministraties en andere exploitanten zijn verantwoordelijk voor de invoering in hun land
van de openbare diensten die gebruik maken van DECT. De nationale systemen zijn in eerste instantie bedoeld
voor de verwerking van het nationale gespreksverkeer, maar dienen voorzieningen te omvatten die wfull-roamingM
ondersteunen. Bovendien moet het systeem zodanig worden gespecificeerd dat de implementatie daarvan zowel in
gebieden met een hoge als met een lage verkeersintensiteit rendabel is. Met het oog op de invoering van DECT in
1992 dienen de systeemspecificaties tegen oktober 1991 te zijn opgesteld.

5. VOORZIENINGEN VAN HET SYSTEEM
De door DECT ondersteunde diensten en faciliteiten, die tegen oktober 1991 moeten zijn gespecificeerd, worden
verdeeld in een tweetal categorieën, namelijk de minimaal vereiste respectievelijk de aanvullende diensten en
faciliteiten.
Minimaal vereiste diensten en faciliteiten
De minimaal vereiste diensten en faciliteiten dienen de voorzieningen te definiëren die voor iedere toepassing ten
minste beschikbaar moeten zijn.
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Tot de voorzieningen waarover zowel het gehele systeem als iedere potentiële DECT-toepassing minimaal dient te
kunnen beschikken, behoren:
Algemene voorzieningen:
— een interface met het ISDN;
— functies die equivalent zijn met die welke worden aangeboden via direct dan wel indirect (b. v. via een PABX) op
het ISDN/PSTN aangesloten draadtelefoons;
— een signaleringssysteem dat standaardtelefoonvoorzieningen ondersteunt;
— geheimhouding van het gekozen nummer en beveiliging van het gesprek;
— alarmdiensten;
— compatibiliteit tussen voorzieningen voor thuisgebruik, zakelijk gebruik en telepoint-toepassingen.
Aanvullende diensten en faciliteiten
De aanvullende voorzieningen dienen in open concurrentie te worden aangeboden met inachtneming van de
nationale voorwaarden die voor het aanbieden van dergelijke diensten gelden. De functies van de DECT-diensten
mogen op geen enkele manier afhangen van het wel of niet leveren van een bepaalde aanvullende dienst of
voorziening. Het feit dat via een nationaal systeem een aanvullende dienst wordt aangeboden of een bepaalde
voorziening ter beschikking staat, mag geen aanleiding zijn om de prijzen voor de minimaal vereiste diensten op dat
systeem te verhogen, noch de verplichting met zich brengen dat in een ander nationaal systeem extra voorzieningen
worden aangebracht of prijzen worden verhoogd.

6.

SIGNALERING

De signalering ten behoeve van gebruikersverbindingen (customer signalling) dient overeenkomstig de in de
ETSI-normen voor het ISDN opgenomen beginselen te worden gedefinieerd en moet het aanbieden van de
aanvullende ISDN/PSTN-diensten mogelijk maken.
De signaleringsprocessen in netwerken en tussen netwerken onderling dienen te worden gedefinieerd in het kader
van het signaleringssysteem nr. 7 (SS nr. 7) en wel op zodanige manier dat de mogelijkheden van „international
roaming" en „hand-over", voor zover daarin is voorzien, gewaarborgd blijven.

7. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE TARIFERING
Gezien het feit dat DECT-diensten in de Gemeenschap gebruik maken van schaarse radiofrequenties en de huidige
trend bovendien steeds minder is gericht op het berekenen van de telefoonkosten op basis van de overbrugde
afstand (immers de kosten voor transmissie van telefoongesprekken over lange afstanden maken nog slechts een
relatief klein deel uit van de totale kosten), dienen de tarieven voor openbare DECT-diensten in principe te worden
gebaseerd op de gebruiksduur van het radiokanaal.
De basistariefbeginselen voor onder andere de kostenberekening voor communautaire diensten en de onderlinge
afrekening door nationale exploitanten voor het verlenen van diensten voor internationale verbindingen (roaming
traffic) dienen tegen juni 1991 te zijn opgesteld, zodat tijdig kan worden bekeken wat de consequenties daarvan
zijn voor het netwerk en hoe daarmee het beste rekening kan worden gehouden.

8. GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE
DECT dient uiterlijk vanaf eind 1992 in de Gemeenschap te worden ingevoerd. In de grote steden moeten uiterlijk
tegen 1995 de DECT-telepoint-diensten op grote schaal beschikbaar zijn.
Bovendien moeten de telecommunicatieadministraties en de overige exploitanten in gemeenschappelijk overleg
nagaan welke prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van de geografische reikwijdte van DECT met het
oog op het zo vroeg mogelijk stimuleren van een communicatiesysteem dat een zo groot mogelijk deel van Europa
bestrijkt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gebruikersbehoeften ten aanzien van de Europese
knooppunten voor weg-, trein- en luchtvervoer.
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Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toewijzing van frequentiebanden voor de
gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze telecommunicatie (DECT) in de Gemeenschap
COM(90) 139 def. — SYN 277
(Door de Commissie ingediend op 19 juni 1990)
(90/C 187/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie,
In samenwerking met het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Overwegende dat het volgens Aanbeveling 84/549/EEG {*)
wenselijk is dat op het gebied van telecommunicatie vanuit
een gemeenschappelijk geharmoniseerd uitgangspunt diensten worden ingevoerd;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 30 juni 1988
inzake de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt
voor telecommunicatiediensten en -apparatuur tot 1992 (2)
stelt dat het wenselijk is dat de invoering van geheel Europa
bestrijkende diensten overeenkomstig de vereisten van de
markt wordt bevorderd;
Overwegende dat voor de economische ontwikkeling van de
Gemeenschap zo veel mogelijk van de door de moderne
telecommunicatienetwerken geboden mogelijkheden gebruik dient te worden gemaakt;
Overwegende dat Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3
mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit (3) van toepassing is; dat in het bijzonder ervoor
dient te worden gezorgd dat storingen door elektromagnetische interferentie worden voorkomen;
Overwegende dat de thans in de Gemeenschap in gebruik
zijnde draadloze telefoonsystemen en de ten behoeve daarvan
gebruikte frequentiebanden sterk uiteenlopen; dat daardoor
niet de mogelijkheid wordt geboden om voordeel te halen uit
geheel Europa bestrijkende diensten en evenmin uit de
schaaleffecten die een werkelijk Paneuropese markt met zich
brengt;
Overwegende dat door het Europese normalisatie-instituut
voor telecommunicatie (ETSI) thans voor digitale Europese
draadloze telecommunicatie (DECT) een Europese telecommunicatienorm (ETS) wordt ontwikkeld;
Overwegende dat bij het ontwikkelen van de betreffende ETS
rekening moet worden gehouden met de bescherming van de
gebruikers en met de noodzaak van interoperabiliteit in
geheel Europa;
(») PBnr. L298 van 16. 11. 1984, blz. 49.
(2) PB nr. C 257 van 4. 10. 1988, blz. 1.
(3) PB nr. L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.

Overwegende dat de totstandbrening van DECT in Europa
een unieke gelegenheid biedt om werkelijk Europese faciliteiten op het gebied van digitale draadloze telefonie te
creëren;
Overwegende dat volgens een schatting van het ETSI voor
DECT in regio's met een hoge bevolkingsdichtheid een
bandbreedte van 20 MHz nodig is;
Overwegende dat de Europese Conferentie van PTT-administraties (CEPT) het frequentiespectrum van 1 880 tot
1 900 MHz heeft aangewezen als gemeenschappelijke Europese frequentieband voor DECT en daarbij heeft opgemerkt
dat dit frequentiespectrum naar gelang van de ontwikkeling
van het DECT-systeem eventueel uitbreiding behoeft;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging van Aanbeveling . . .
van de Raad van. . . inzake de gecoördineerde invoering van
digitale Europese draadloze telecommunicatie (DECT) in de
Gemeenschap (4) waarborgt dat DECT uiterlijk op 31
december 1992 wordt verwezenlijkt;
Overwegende dat Richtlijn . . . van,de Raad van . . . inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de
onderlinge erkenning van de conformiteit van die apparatuur (5) de snelle vaststelling van gemeenschappelijke conformiteitsspecificaties voor DECT mogelijk maakt;
Overwegende dat de totstandbrening van DECT afhangt van
de toewijzing en de beschikbaarheid van een frequentieband
ten einde tussen vast opgestelde en mobiele stations te
kunnen zenden en ontvangen;
Overwegende dat een zekere mate van flexibiliteit nodig is
ten einde met de verschillende eisen van de onderscheiden
Lid-Staten ten aanzien van het gebruik van frequenties
rekening te houden; dat moet worden gewaarborgd dat
daardoor de groei van een Paneuropees systeem niet in de
weg wordt gestaan;
Overwegende dat het geleidelijk beschikbaar komen van de
volledige frequentieband, zoals die hierboven is beschreven,
voor de totstandbrenging van DECT in geheel Europa beslist
noodzakelijk is,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
In deze richtlijn wordt onder „digitale Europese draadloze
telecommunicatie" (DECT) verstaan eindapparatuur die
voldoet aan de in de aanbeveling van de Raad inzake de
(4) PB nr. L . . .
(s) PB nr. L . . .
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gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze
telecommunicatie (DECT) in de Gemeenschap bedoelde
Europese telecommunicatienorm, alsmede de van dergelijke
eindapparatuur direct gebruik makende telecommunicatiesystemen voor zowel openbare als particuliere diensten,
waarbij gebruikers van een in een bepaalde Lid-Staat aangeboden dienst eveneens tot de betreffende dienst in een andere
Lid-Staat toegang kunnen krijgen.

27. 7. 90

-31 december 1991 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
De krachtens de eerste alinea vastgestelde bepalingen bevatten een uitdrukkelijke verwijzing naar de onderhavige richtlijn.
2.
De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle
bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 2
In de Lid-Staten wordt uiterlijk op 1 januari 1992 het
frequentiegebied van 1 880 tot 1 900 MHz voor DECT
bestemd. DECT heeft in deze frequentieband voorrang en
geniet daarin bescherming.

Artikel 4
De Commissie brengt uiterlijk eind 1995 over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn aan de Raad verslag uit.

Artikel 3
Artikel 5
1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 88/ 771 EEG inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten
worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd
voor het aandrijven van voertuigen
COM(90) 174 def. — SYN 272
(Door de Commissie ingediend op 21 mei 1990)
(90/C187/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie,
In samenwerking met het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Overwegende dat maatregelen dienen te worden vastgesteld
die bestemd zijn om de interne markt geleidelijk tot stand te
brengen in een periode die op 31 december 1992 eindigt; dat
de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en
kapitaal is gewaarborgd;
Overwegende dat het op 22 november 1973 door de Raad
goedgekeurde Eerste Actieprogramma van de Europese
Gemeenschap ter bescherming van het milieu een aansporing
behelst om rekening te houden met de laatste vorderingen op
wetenschappelijk gebied in de strijd tegen de luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen en de

reeds vastgestelde richtlijnen in deze zin aan te passen; dat
overeenkomstig het Derde Actieprogramma extra inspanningen moeten worden geleverd met het oog op een aanzienlijke
verlaging van het huidige niveau van emissie van verontreinigingen door motorvoertuigen;
Overwegende dat in Richtlijn 88/77/EEG (^grenswaarden
zijn vastgesteld voor de emissie van koolmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en stikstofoxiden door voor het
aandrijven van voertuigen bestemde dieselmotoren op basis
van een beproevingsprocedure die voor de rijomstandigheden in Europa voor de betrokken voertuigen representatief
is; dat overeenkomstig artikel 4 van genoemde richtlijn deze
grenswaarden verder dienen te worden verlaagd en er een
grenswaarde voor emissie van verontreinigende deeltjes dient
te worden vastgesteld;
Overwegende dat uit de door de Commissie op dit gebied
ondernomen werkzaamheden is gebleken dat de motorfabrikanten in de Gemeenschap beschikken over of de laatste
hand leggen aan technologieën die het mogelijk maken de
betrokken grenswaarden verder te verlagen en aan een
stringente norm voor de emissie van deeltjes te voldoen;
(») PB nr. L 36 van 9. 2. 1988, blz. 33.
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Overwegende dat het dienstig is deze strengere normen in
twee stappen in te voeren, waarvan de eerste dient samen te
vallen met de inwerkingtreding van de nieuwe stringente
Europese emissienormen voor personenauto's; dat met de
tweede stap wordt beoogd een oriëntatie voor de langere
termijn ten behoeve van de Europese motorfabrikanten aan
te geven door grenswaarden vast te stellen die op de
verwachte resultaten van technologieën die nog in ontwikkeling zijn, zijn gebaseerd en zo de industrie voldoende tijd te
geven om deze technologieën te vervolmaken; dat voor de
uitvoering van de tweede fase als eerste vereiste geldt dat aan
bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan ten aanzien van de beschikbaarheid van dieselbrandstof met een laag
zwavelgehalte en van een bijbehorende referentiebrandstof
voor emissieproeven, ten aanzien van de op het gebied van
technologieën voor emissiebeheersing geboekte vooruitgang
alsmede ten aanzien van de beschikbaarheid van een verbeterde methode voor toezicht op de overeenstemming van de
produktie, die door de Commissie volgens de in artikel 4 van
Richtlijn 88/77/EEG genoemde procedure voor aanpassing
aan de technische vooruitgang wordt vastgesteld; dat de
Commissie vóór eind 1993 een uitgebreid rapport over deze
aangelegenheden bij de Raad zal indienen, waardoor deze,
vóór 30 september 1994, kan besluiten welke van de
voorgestelde grenswaarden voor de deeltjesemissie voor de
tweede fase kan worden aangehouden;
Overwegende dat het, om van deze bepalingen een zo gunstig
mogelijk effect op het Europese milieu te doen uitgaan en
daarbij tevens de eenheid van de markt te waarborgen,
noodzakelijk lijkt de op een algehele harmonisatie berustende strengere Europese normen in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 88/77/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. De titel wordt gelezen:
„Richtlijn van de Raad van 3 december 1987 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
Lid-Staten met betekking tot de maatregelen die moeten
worden genomen tegen de emissie van verontreinigende
gassen en deeltjes door dieselmotoren, bestemd voor het
aandrijven van voertuigen".
2. De bijlagen I, II, III, V en VIII worden aangepast
overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2
1.
Vanaf 1 juli 1991 mogen de Lid-Staten om redenen die
met de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door
een motor verband houden, niet
— weigeren een EEG-goedkeuring te verlenen, het document bedoeld in artikel 10, lid 1, laatste streepje, van
Richtlijn 70/156/EEG (*), af te geven of voor een
voertuigtype dat door een dieselmotor wordt aangedreven, een nationale goedkeuring te verlenen,
(') PBnr. L42 van 23. 2. 1970, blz. 1.
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— de registratie, de verkoop, het in het verkeer brengen of
het gebruik van deze nieuwe voertuigen verbieden,
— weigeren voor een dieselmotortype een EEG-goedkeuring of een nationale goedkeuring te verlenen,
— de verkoop of het gebruik van nieuwe dieselmotoren
verbieden,
indien aan de eisen in de bijlagen bij Richtlijn 88/77/EEG is
voldaan.
2.
De Lid-Staten mogen niet langer een EEG-goedkeuring
verlenen of het document bedoeld in artikel 10, lid 1, laatste
streepje, van Richtlijn 70/156/EEG afgeven en moeten voor
een dieselmotortype of voor een voertuigtype dat door een
dieselmotor wordt aangedreven, weigeren een nationale
goedkeuring te verlenen,
— met ingang van 1 juli 1992, wanneer de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door de motor niet
beantwoordt aan de grenswaarden die zijn aangegeven in
regel A,
— met ingang van 1 oktober 1996, wanneer de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door de motor niet
beantwoordt aan de grenswaarden die zijn aangegeven in
regelB
van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I bij Richtlijn 88/
77/EEG.
3.
De Lid-Staten moeten de registratie, de verkoop, het in
het verkeer brengen en het gebruik van nieuwe dieselmotoren
verbieden
— met ingang van 1 januari 1993 wanneer de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door de motor niet
beantwoordt aan de grenswaarden die zijn aangegeven in
regel A,
— met ingang van 1 oktober 1997 wanneer de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door de motor niet
beantwoordt aan de grenswaarden die zijn aangegeven in
regelB
van de tabel in punt 8.3.1.1 van bijlage I bij Richtlijn
88/77/EEG.

Artikel 3
1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30
juni 1991 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie hiervan onverwijld in kennis.
2.
In de krachtens lid 1 vastgestelde bepalingen dient
uitdrukkelijk naar deze richtlijn te worden verwezen.

Artikel 4
Uiterlijk op 30 september 1994 neemt de Raad aan de hand
van een vóór eind 1993 door de Commissie in te dienen
verslag en voorstel, een besluit over de grenswaarden voor de
emissie van deeltjes die moeten worden aangehouden in
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regel B, vierde kolom, van de tabel in de punten 6.2.1 en
8.3.1 van bijlage I bij Richtlijn 88/77/EEG.

aromaten, cetaangetal) en van een bijbehorende referentiebrandstof voor emissieproeven;

In haar verslag zal de Commissie melding maken van de
voortgang die is gemaakt met betrekking tot

— een nieuwe statistische methode voor toezicht op de
overeenstemming van de produktie, die door de Comm i s s i e overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van
Richtlijn 88/77/EEG moet worden vastgesteld.

de technieken voor beheersing van luchtverontreinigende
emissies van dieselmotoren:

Artikel S
de vaststelling en de beschikbaarheid van verbeterde
dieselbrandstof (bij voorbeeld zwavelgehalte, gehalte aan

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

BIJLAGE
Wijzigingen in de bijlagen van Richtlijn 88/77/EEG
BIJLAGE I
TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN AFKORTINGEN, AANVRAAG OM EEG-GOEDKEURING, SPECIFICATIES,
PROEVEN EN OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUKTIE
Punt 1 wordt gelezen:
„1.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze richdijn is van toepassing op verontreinigende gassen en deeltjes afkomstig van alle motorvoertuigen
uitgerust met motoren met compressieontsteking en van motoren met compressieontsteking zoals aangegeven in
artikel 1 met uitzondering van die voertuigen van categorie Ni, N2 en M2 waarvoor goedkeuring is verleend
overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG (»), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/491/EEG (2).".

Punt 2.1 wordt gelezen:
„2.1.

goedkeuring van een motor", de goedkeuring van een motortype met betrekking tot het niveau van de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes;".

Punt 2.4 wordt gelezen:
„2.4.

„verontreinigende gassen", koolmonoxide, koolwaterstoffen (uitgaande van een verhouding CiHi 85) en stikstofoxiden, laatstgenoemde uitgedrukt in stikstofdioxide (N02)-equivalent;
„verontreinigende deeltjes", al het materiaal dat wordt verzameld op een gespecificeerd nltermedium na
verdunning van dieseluitlaatgas met schone, gefiltreerde lucht tot een temperatuur van 325 K of minder is
bereikt;".

Punt 2.9 wordt gelezen:
„2.9.

Afkortingen en eenheden
(Alle volumes en volumetrische stroomsnelheden worden berekend bij 273 K en 101,3 kPa.)
P

kW

co

g/kWh

koolmonoxide-emissie

HC

g/kWh

koolwaterstoffenemissie

N0X

g/kWh

stikfstofoxidenemissie

PT

deeltjesemissie

conc

g/kWh
ppm

massa

g/h

massastroming van de verontreinigingen

(') PB nr. L 76 van 6. 4. 1970, blz. 1.
(2) PB nr. L 238 van 15. 8. 1989, blz. 34.

niet gecorrigeerd nettovermogen

concentratie (ppm in volume)
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weegfactor

WF

effectieve weegfactor

WF.
°EXH

Kg/n

stroomsnelheid uitlaatgasmassa op natte basis

V

'EXH

mVh

stroomsnelheid uitlaatgasvolume op droge basis

"EXH

mVh

stroomsnelheid uitlaatgasvolume op natte basis

AIR

kg/h

stroomsnelheid van de massa aangezogen lucht

V'AIR

m 3 /h

stroomsnelheid van het volume aangezogen lucht op natte basis

G

kg/h

stroomsnelheid brandstofmassa

kg/h

stroomsnelheid van de massa verdunningslucht

V
G

FUEL

G

DIL

3

V'DIL

m /h

stroomsnelheid van het volume verdunningslucht op natte basis
massa van door deeltjesbemonsteringsfilters geleid monster

V

SAM

kg
m3

G

EDF

kg/h

equivalente stroomsnelheid van de verdunde massa

V'EDF

mVh

equivalente stroomsnelheid van het verdunde volume op natte basis

M

SAM
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volume van door deeltjesbemonsteringsfilters geleid monster op natte basis

index waarmee een individuele fase wordt aangegeven
Pf
GTOT
V

"TOT

mg

massa van het deeltjesmonster

kg/h

stroomsnelheid van de verdunde uitlaatgasmassa

m 3 /h

stroomsnelheid van het verdunde uitlaatgasvolume op natte basis
verdunningsverhouding

q
r

verhouding tussen de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de monstersonde en
die van de uitlaatpijp

Ap

m2

oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de isokinetische monstersonde

AT
HFID

m2

oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de uitlaatpijp
verwarmde vlamionisatiedetector

NDUVR

niet-dispersieve UV-resonantieabsorptie

CLA

chemoluminescentieanalysator

HCLA

verwarmde chemoluminescentieanalysator.".

Punt 3.1.1 wordt gelezen:
„3.1.1.

Het verzoek om goedkeuring van een motortype voor wat betreft het niveau van de emissie van verontreinigende
gassen en deeltjes moet worden ingediend door de fabrikant van de motor of door een officiële vertegenwoordiger.".

Punt 3.2.1 wordt gelezen:
„3.2.1.

Het verzoek om goedkeuring van een voertuigtype voor wat betreft de door de motor daarvan uitgeworpen
verontreinigende gassen en deeltjes moet worden ingediend door de fabrikant van het voertuig of door een officiële
vertegenwoordiger.".

Punt 6.1 wordt gelezen:
„6.1.

Algemeen
De onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes dienen zodanig te
zijn ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd, dat de motor onder normale gebruiksomstandigheden, ondanks de
trillingen waaraan deze kan zijn blootgesteld, blijft voldoen aan de eisen van deze richtlijn.".

Punt 6.2 wordt gelezen:
„6.2.

Specificaties inzake de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes
De meting van de verontreinigende gassen en deeltjes die door de voor beproeving ter beschikking gestelde motor
worden uitgeworpen, vindt plaats overeenkomstig de in bijlage III beschreven methode. In bijlage V worden de
aanbevolen analysesystemen voor verontreinigende gassen en de aanbevolen deeltjesbemonsteringssystemen
beschreven. Andere systemen of analysatoren kunnen door de technische dienst worden roegelaten indien wordt
aangetoond dat zij gelijkwaardige resultaten opleveren. Voor een individueel laboratorium is er sprake van
gelijkwaardigheid wanneer de testresultaten met een tolerantie van ± 5 % overeenkomen met de testresultaten van
één van de hier beschreven referentiesystemen. Voor deeltjesemissies wordt alleen het volledige-stroomverdunningssysteem als referentiesysteem erkend. Voor de opneming van een nieuw systeem in de richtlijn wordt de
gelijkwaardigheid bepaald op basis van de berekening van de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid door
middel van een interlaboratoriumproef, als beschreven in ISO 5725.".
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Punt 6.2.1 wordt gelezen:
„6.2.1.

De massa koolmonoxide, de massa koolwaterstoffen, de massa stikstofoxiden en de massa deeltjes mogen de in
onderstaande tabel aangegeven waarden niet overschrijden:

Massa
koolmonoxide (CO)
g/kWh

Massa
koolwaterstoffen (HC)
g/kWh

Massa
stikstofoxiden (NOx)
g/kWh

A
(1. 7. 1992)

4,5

1,1

8,0

B
(1. 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

Massa deeltjes (PT)
g/kWh
< 85 kW

> 85 kW

0,63

0,36

0,3/0,15 (»)

(*) Vast te stellen overeenkomstig artikel 4.".

Punt 8.3.1.1 wordt gelezen:
„8.3.1.1.

Uit de serie wordt een motor gekozen en deze wordt onderworpen aan de proef beschreven in bijlage III. De massa
koolmonoxide, de massa koolwaterstoffen, de massa stikstofoxiden en de massa deeltjes mogen de in
onderstaande tabel aangegeven waarden niet overschrijden:

Massa
koolmonoxide (CO)
g/kWh

Massa
koolwaterstoffen (HC)
g/kWh

Massa
stikstofoxiden (NOx)
g/kWh

A
( 1 . 7 . 1992)

4,9

1,23

9,0

B
(1. 10. 1996)

4,0

1,1

7,0

Massa deeltjes (PT)
g/kWh
< 85 kW

> 85 kW

0,7

0,4

0,3/0,15 (»)

(*) Vast te stellen overeenkomstig artikel 4.".

In punt 8.3.1.2 wordt de vierde zin gelezen:
„Het rekenkundige gemiddelde x van de bij het monster verkregen resultaten wordt vervolgens voor elk
verontreinigend gas of deeltje bepaald."
en wordt de laatste zin gelezen:
„L = de grenswaarde vastgesteld in punt 8.3.1.1 voor elk in aanmerking genomen verontreinigend gas of deeltje;
k = een statistische factor afhankelijk van n en gegeven in onderstaande tabel:".

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
De titel wordt gelezen:
„BIJLAGE II
INLICHTINGENFORMULIER Nr
Overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70 /156 / EEG inzake de EEG-goedkeuring betreflende de maatregelen die moeten worden
genomen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van
voertuigen
(Richtlijn 88/77/EEG,

laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn . . . / . .

./EEG)".

Aanhangsel 1, punt 2, wordt gelezen:
„2.

Aanvullende voorzieningen tegen verontreiniging (voor zover aanwezig en niet elders vermeld)
Beschrijving en/of schema's: . . .".
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BIJLAGE III

BEPROEVINGSPROCEDURE

Punt 1.1 wordt gelezen:
„1.1.

In deze bijlage wordt de methode beschreven die wordt toegepast ter bepaling van de emissies van verontreinigende
gassen en deeltjes van de te beproeven motoren.".

Punt 2 wordt gelezen:
„2.

PRINCIPE VAN DE METING
De verontreinigingen uit de uidaat van de motor omvatten koolwaterstoffen, koolmonoxide, stikstofoxiden en
deeltjes. Gedurende een voorgeschreven beproevingscyclus worden de hoeveelheden van bovengenoemde
verontreinigingen in de uidaat continu onderzocht. De beproevingscyclus bestaat uit een reeks snelheids- en
vermogensfasen die in hun totaliteit kenmerkend zijn voor de bedrij fstoestanden van dieselmotoren. Gedurende
elke fase wordt de concentratie van elk verontreinigend gas, de uitlaatstroom en het geleverde vermogen bepaald en
worden de gemeten waarden gewogen. Van de deeltjes wordt tijdens de volledige beproevingscyclus één enkel
monster genomen. Alle waarden worden gebruikt voor het berekenen van de hoeveelheden in gram van elke
verontreiniging die per kilowattuur wordt uitgestoten, zoals in deze bijlage wordt beschreven.".

Punt 3.1.4 wordt gelezen:
„3.1.4.

Een niet geïsoleerd en ongekoeld uidaatsysteem dat zich ten minste 0,5 meter uitstrekt voorbij het punt waar zich
de sondes voor het bemonsteren van het onverdunde uidaatgas bevinden, en waarbij de tegendruk in de uidaat
binnen het bereik ligt van ± 650 Pa (± 5 mm kwikkolom) van de bovenste grens bij het maximum van het door de
motorfabrikant in zijn documentatie voor gebruikers vermelde nominale vermogen.".

Punt 3.2 wordt gelezen:
„3.2.

Analyse- en bemonsteringsuitrusttng
Het systeem moet een HFID-analysator omvatten voor meting van de onverbrande koolwaterstoffen (HC),
NDIR-analysatoren voor meting van koolmonoxide (CO) en kooldioxide ( C 0 2 voor berekening van de
verdunningsverhouding indien van toepassing), een CLA-, HCLA- of gelijkwaardige analysator voor meting van
de stikstofoxiden (NO x ) en een verdunnings- en filtersysteem voor meting van de deeltjes (PT). In verband met de
zware koolwaterstoffen die in dieseluidaatgassen aanwezig zijn, moet het HFID-systeem worden verwarmd en op
een temperatuur tussen 453 en 473 K (180 en 200 °C) worden gehouden.
De nauwkeurigheid van de analysatoren moet ± 2,5 % van de volledige uitslag of beter zijn. De meetschaal van de
analysatoren wordt op passende wijze gekozen in relatie tot de gemeten waarden.".

Punt 3.3.1 wordt gelezen:
„3.3.1.

Het systeem moet vrij van gaslekken zijn. Het ontwerp en de gebruikte materialen moeten van dien aard zijn dat het
systeem de concentratie van verontreinigingen in de uidaatgassen niet beïnvloedt. De volgende gassen mogen
worden gebruikt:
Analysator

Volle schaal-kalibratiegassen

Nulgassen

CO

CO in N 2

stikstof of droge gezuiverde lucht

HC

C 3 H 8 in lucht

droge gezuiverde lucht

NOx

NO in N 2 (>)

stikstof of droge gezuiverde lucht

co2

C 0 2 in N 2

stikstof of droge gezuiverde lucht

(') De hoeveelheid in dit gas aanwezige N0 2 mag niet meer dan 5% van het NO-gehalte bedragen.".

In punt 4.2 wordt de laatste zin gelezen:
„De berekening van de HC- en de PT-emissie moet, overeenkomstig de gebezigde meetmethode, G E X H e*1 V "
omvatten.".
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Punt 4.3.1.4 wordt gelezen:
„4.3.1.4.

Met behulp van gezuiverde droge lucht (of stikstof) worden de CO, C 0 2 - (indien gebruikt) en NO x -analysatoren
op nul ingesteld; voor de HC-analysator wordt droge lucht gezuiverd. Met behulp van geschikte kalibratiegassen
worden de analysatoren op normaal bedrijf ingesteld.".

Na punt 4.3.1.5 worden de volgende nieuwe punten 4.3.1.6, 4.3.1.7 en 4.3.1.8 toegevoegd:
„4.3.1.6.

De tot de stroomanalyseapparatuur behorende gasmeters die worden gebruikt om de gasstroom door de
deeltjesfilters te bepalen en de verdunningsverhouding te berekenen, worden gekalibreerd met behulp van een
standaardluchtstroommeetinstrument vóór de gasmeters. Dit instrument moet beantwoorden aan de voorschriften van de nationale normalisatie-instelling van het betrokken land. De afwijking ten opzichte van de meetpunten
van het kalibratie-instrument mag niet groter zijn dan ± 1 % van het volledige meetbereik of ± 2 % van het
corresponderende meetresultaat, indien deze laatste waarde kleiner is.

4.3.1.7.

Bij gebruik van een partiëlestroom-verdunningssysteem met isokinetische sonde wordt de verdunningsverhouding
gecontroleerd met draaiende motor aan de hand van hetzij de C 0 2 - hetzij de NO x -concentratie in het onverdunde en het verdunde uidaatgas.

4.3.1.8.

Bij gebruik van een volledigestroom-verdunningssysteem, wordt de totale gasstroom geverifieerd door middel van
een propaantest. De gravimetrische massa van het in het systeem ingespoten propaan wordt afgetrokken van de
met het volledigestroom-verdunningssysteem gemeten massa en het resultaat wordt vervolgens gedeeld door de
gravimetrische massa. Afwijkingen van meer dan ± 3 % moeten worden gecorrigeerd.".

Na punt 4.3.4.4 wordt het volgende nieuwe punt 4.3.4.5 toegevoegd:
„4.3.4.5.

Eventuele variaties in de uitlaatgassnelheid en de druk worden gecontroleerd en gecorrigeerd overeenkomstig de
voorschriften van bijlage V.".

De punten 4.6, 4.6.1 en 4.6.2 worden gelezen:
„4.6.

Proefbedrijf
Ten minste twee uur vóór de proef wordt elk filter in een niet luchtdicht afgesloten petrischaaltje gelegd en in een
weegkamer geplaatst om te stabiliseren. Aan het eind van de stabilisatieperiode wordt elk filter gewogen en wordt
het tarragewicht genoteerd. Het filter wordt vervolgens bewaard in het petrischaaltje, dat in de weegkamer blijft
tot het nodig is voor de proef, of in een luchtdicht afgesloten filterhouder. Indien het filter niet wordt gebruikt
binnen een uur nadat het uit de weegkamer is gehaald, moet het opnieuw worden gewogen vóór gebruik.
In elke fase van de beproevingscyclus wordt de bijbehorende snelheid gehouden binnen ± 50 omw./min. en het
bijbehorende draaimoment binnen ± 2 % van het maximale draaimoment bij die snelheid. De brandstoftemperatuur aan de inlaat van de injectiepomp moet liggen tussen 306 K — 316 K (33 °C — 43 °C). De regelaar en het
brandstofsysteem worden ingesteld overeenkomstig de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van de fabrikant.
Voor elke proef worden de volgende stappen genomen:

4.6.1.

de instrumenten en de sondes worden op de juiste wijze geïnstalleerd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een
volledigestroom-verdunningssysteem voor uidaatgasverdunning, wordt de uitlaatpijp verbonden met het systeem
en worden de inlaatbeperking en de tegendruk in de uitlaat dienovereenkomstig opnieuw ingesteld. De totale
gasstroom wordt zo ingesteld dat de temperatuur van het verdunde uitlaatgas op maximaal 325 K wordt gehouden
onmiddellijk voor de deeltjesfilters in de fase waarin de warmtestroom zijn maximum bereikt zoals bepaald aan de
hand van de stroomsnelheid en/of de temperatuur van het uitlaatgas;

4.6.2.

het koelsysteem en het volledigestroom-verdunningssysteem respectievelijk het partiëlestroom-verdunningssysteem worden ingeschakeld.".

Punt 4.6.5 wordt gelezen:
„4.6.5.

de emissieanalysatoren worden op nul en op volle uitslag ingesteld; het deeltjesbemonsteringssysteem wordt
ingeschakeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een partiëlestroom-verdunningssysteem, wordt de verdunningsverhouding zo ingesteld dat de temperatuur van het verdunde uitlaatgas op maximaal 325 K wordt gehouden
onmiddellijk voor de deeltjesfilters in de fase waarin de warmtestroom zijn maximum heeft bereikt zoals bepaald
aan de hand van de stroomsnelheid en/of de temperatuur van het uitlaatgas;".

Punt 4.6.6 wordt gelezen:
„4.6.6.

de beproevingscyclus wordt gestart (zie punt 4.1). De motor wordt in elke fase zes minuten in werking gesteld,
waarbij de veranderingen van snelheid en belasting in de eerste minuut tot stand moeten zijn gekomen. De uitslag
van de analysatoren wordt gedurende de volle zes minuten op een papierrecorder opgetekend, waarbij in ieder
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geval gedurende de laatste drie minuten uitlaatgas door de analysatoren loopt. Voor het nemen van
deeltjesmonsters worden twee filters (een primair en een secundair filter, zie bijlage V) gebruikt voor de volledige
beproevingsprocedure. Bij een partiëlestroom-verdunningssysteem mag het produkt van de verdunningsverhouding en de uidaatgasstroom voor elke fase maximaal ± 7 % afwijken van het gemiddelde voor alle fasen. Bij het
volledigestroom-verdunningssysteem mag de stroomsnelheid van de totale massa maximaal ± 7 % afwijken van
het gemiddelde voor alle fasen. De massa van het door de deeltjesfilters geleide monster moet voor elke fase worden
aangepast om rekening te houden met de weegfactor voor die fase en met de stroomsnelheid van de uitlaatgas- of
brandstofmassa. De bemonsteringsduur bedraagt ten minste 20 seconden. De monsters moeten in elke fase zo laat
mogelijk worden genomen. De snelheid en belasting van de motor, de luchttemperatuur bij de inlaat en de
uidaatgasstroom worden gedurende de laatste vijf minuten van elke fase geregistreerd, waarbij de vereiste snelheid
en belasting tijdens de bemonstering en in ieder geval gedurende de laatste minuut van elke fase moeten worden
aangehouden;".

Punt 4.7 wordt gelezen:
„4.7.

Beoordeling van resultaten

4.7.1.

Aan het eind van dê proef wordt de totale massa van het door de filters geleide monster ( M s ^ ) geregistreerd. De
filters gaan terug naar de weegkamer, worden daar gedurende ten minste twee uur maar niet meer dan 80 uur
geconditioneerd en vervolgens gewogen. Het brutogewicht van de filters wordt genoteerd. De deeltjesmassa (Pf) is
de som van de op het primaire en de op het secundaire filter verzamelde deeltjesmassa.

4.7.2.

Voor de beoordeling van de op het recorderpapier opgetekende gasemissies worden van elke fase de laatste 60
seconden op het recorderpapier opgezocht en wordt de gemiddelde uitslag voor HC, CO en N O x voor deze periode
bepaald. De concentraties HC, CO en N O x tijdens elke fase worden bepaald uit de gemiddelde uitslag op het papier
en de bijbehorende ijkgegevens. Er kan echter ook van een ander registratiesysteem gebruik worden gemaakt
indien hiermee gelijkwaardige gegevens worden verkregen.".

Punt 4.8.1 wordt gelezen:
„4.8.1.

De beproevingsresultaten voor de gasemissie die uiteindelijk worden gerapporteerd, worden verkregen met behulp
van de volgende stappen:".

Punt 4.8.2, eerste regel, wordt gelezen:
„De gasemissie wordt berekend op de volgende wijze:".

Na punt 4.8.2 worden de volgende nieuwe punten 4.8.3, 4.8.4 en 4.8.5 toegevoegd:
„4.8.3.

De deeltjesemissie wordt berekend op de volgende wijze. De algemene vergelijkingen in dit punt gelden voor zowel
volledigestroom-verdunningssystemen als partiëlestroom-verdunningssystemen:
" 1 massa

PT =

4.8.3.1.

ZPi • WF;

De massastroom van de deeltjes wordt als volgt berekend:
P r G EDF

PT,

M S A M • 1 000

of
Pf • V'EDF

P 1 massa

4.8.3.2.

V « M • i ooo

De totale waarden van G EDF , V" E D F , M S A M en VSAM voor de gehele beproevingscyclus worden berekend door de
gemiddelde waarden voor de verschillende fasen tijdens de bemonsteringsperiode op te tellen:
*EDF

=

£GEDF:-WF,

V'EDF

=

£V" E D F > i -WFi

M

SAM

V<;Aw

=
=

EM

SAM,i

EVc
SAM,i
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De effectieve weegfactor WFE voor elke fase wordt als volgt berekend:
M

fc,l

SAM,i " G EDF

M

SAM ' GEDF,i

of
V

SAM,i '

V

V

"EDF

V

SAM ' "EDF^

De effectieve weegfactoren mogen niet meer dan ± 0,003 afwijken van de in bijlage III, punt 4.8.2, vermelde
weegfactoren.
4.8.4.

De beproevingsresultaten voor de deeltjesemissie, die uiteindelijk worden gerapporteerd, worden verkregen
met behulp van de volgende stappen, bij gebruik van het voUedigestroom-verdunningssysteem (bijlage V,
systeem 4):

4.8.4.1.

De volumestroomsnelheid van de verdunde uitlaatgassen V" TOT wordt bepaald voor alle fasen samen. V"TOT)i
stemt overeen met V" EDFi in de algemene vergelijkingen in punt 4.8.3.2.

4.8.4.2.

Bij gebruik van een systeem met enkelvoudige verdunning is MSAM de door de bemonsteringsfilters geleide massa
(GF 1 in bijlage V, systeem 4).

4.8.4.3.

Bij gebruik van een systeem met dubbele verdunning is M.SAM de door de bemonsteringsfilters geleide massa (GF 1
in bijlage V, systeem 4) minus de massa van de secundaire verdunningslucht (GF 2 in bijlage V, systeem 4).

4.8.5.

De beproevingsresultaten voor de deeltjesemissie, die uiteindelijk worden gerapporteerd, worden verkregen met
behulp van de volgende stappen, bij gebruik van het partiëlestroom-verdunningssysteem (bijlage V, systeem 5).
Aangezien de verdunningsverhouding op verschillende wijzen kan worden gereguleerd, gelden er verschillende
berekeningsmethoden voor GEDF of V"EDF. Bij alle berekeningen wordt uitgegaan van de gemiddelde waarden
voor de afzonderlijke fasen tijdens de bemonsteringsperiode.

4.8.5.1.

Fractionele bemonstering met isokinetische sonde:
=

^EDF,i

G

EXH,i ' 1»

of
V

"EDF,i

=

V

"EXH,i ' <li
G

DIL4

+

(GEXHA ' r)

G

( EXH4 * r )

of
W . J + ( V ' EXH.J ' r )

waarbij r staat voor de verhouding tussen de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de monstersonde en die van
de uitlaatpijp:
r =

Ap

AT
4.8.5.2.

Fractionele bemonstering met CO2- of NOx-meting:
G

EDF,i

=

G

EXH,i ' <li

Of
V" E DF,i

=

V " E X H ; • qi

ConcE^ - ConcA4
Conco^ - ConcA(i
waarbij ConcE = concentratie van het onverdunde uidaatgas
ConcD = concentratie van het verdunde uidaatgas
ConcA = concentratie van de verdunningslucht.
Gemeten concentraties op droge basis worden omgerekend op natte basis overeenkomstig bijlage VI.
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Volledige bemonstering met C0 2 -meting en toepassing van de koolstofbalansmethode:
206 • Gp,^^
*EDF,i =

CO^j -

CO^j

waarbij C 0 2 D = CGvconcentratie in het verdunde uidaatgas
CO2A = C0 2 -concentratie in de verdunde lucht (concentraties in % vol op natte basis).
Deze vergelijking is gebaseerd op de veronderstelling dat er sprake is van een koolstofbalans (de aan de motor
toegevoerde koolstofatomen worden uitgestoten in de vorm van CO z ) en wordt verkregen via de volgende
stappen:
GEDF.1

=

GEXH,i' *

206 • G p ^
G

4.8.5.4.

EXH,i ' ( C ° 2 D , i

-

C

°2A,i)

Totale bemonstering met massastroomregeling:
G

EDF,i

=

G E X H ^ • qi
^TOT,!

*

( G TOT,i "~ G DIL,i)

BIJLAGE V

De titel wordt gelezen:
„ANALYTISCHE EN BEMONSTERINGSSYSTEMEN".
De bestaande tekst wordt punt 1 en de eerste alinea wordt gelezen:
„1.

Bepaling van de gascmissie
Er worden drie analytische systemen voor de bepaling van de gasemissie beschreven die gebaseerd zijn op het
gebruik van:
— een HFID-analysator voor het meten van koolwaterstoffen;
— een NDIR-analysator voor het meten van koolmonoxide;
— een CLA-, HCLA- of gelijkwaardige analysator met of zonder verwarmde monsterleiding voor het meten van
stikstofoxiden.".

Na figuur 3 wordt het volgende nieuwe punt 2 toegevoegd:
„2.

Bepaling van de deeltjesemissie
De bepaling van de deeltjesemissie vereist een verdunningssysteem waarbij de temperatuur van het verdunde
uitlaatgas op maximaal 325 K kan worden gehandhaafd, een deeltjesbemonsteringssysteem, bijbehorende
deeltjesbemonsteringsfilters en een tot op een microgram nauwkeurige weegschaal die in een geklimatiseerde
weegkamer is geplaatst. Er worden twee wezenlijk verschillende verdunnings- en bemonsteringssystemen
beschreven (het volledigestroom-verdunningssysteem en het partiëlestroom-verdunningssysteem. De specificatie
van de filters, de weegschaal en de weegkamer geldt voor beide systemen.

2.1.

Deelrjcsbemonsteringsfilters

2.1.1.

Glasvezelfilters met fluorkoolstofcoating of (membraan)filters op basis van fluorkoolstof zijn vereist.

2.1.2.

De deeltjesfilters hebben een diameter van minimaal 47 mm (37 mm effectief). Filters met een grotere diameter zijn
toegestaan.

2.1.3.

Het verdunde uidaatgas wordt tijdens de beproevingscyclus bemonsterd met behulp van twee in serie geplaatste
filters (een primair en een secundair filter). Het secundaire filter mag niet verder dan 100 mm na het primaire filter
worden gemonteerd en mag daarmee niet in contact komen.

2.1.4.

De aanbevolen minimumopname van een primair filter van 47 mm (37 mm effectief) is 0,5 mg en van een primair
filter van 70 mm (60 mm effectief) 1,3 mg.
Voor andere filters wordt een met 0,5 mg/1 075 mm 2 (d.i. massa /effectieve oppervlakte) overeenkomende
minimumopname aanbevolen.
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2.2.

Specificaties van de weegkamer en de tot op een microgram nauwkeurige weegschaal

2.2.1.

De temperatuur van de kamer (of ruimte) waarin de deeltjesfilters worden geconditioneerd en gewogen mag tijdens
de volledige duur van het conditioneren en wegen van de filters maximaal ± 6 K afwijken van een vastgestelde
waarde tussen 293 en 303 K. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal ± 10 afwijken van een vastgestelde
waarde tussen 35 en 55 %.

2.2.2.

De kamer (of ruimte) moet vrij zijn van verontreinigingen (zoals stof) die zich op de deeltjesfilters kunnen afzetten
tijdens het stabiliseren daarvan. Binnen vier uur vóór of na het wegen van het bemonsteringsfilter, maar bij
voorkeur terzelfder tijd, moeten ten minste twee ongebruikte referentiefilters worden gewogen. Indien het
gemiddelde gewicht van het referentiefilter tussen twee weegbeurten van bemonsteringsfilters met meer dan 6 %
van de aanbevolen minimumopname van de filters toe- of afneemt, dan worden alle bemonsteringsfilters afgekeurd
en worden de emissieproeven overgedaan.
Bij een daling van het gewicht met 3,0 a 6,0 % heeft de fabrikant de keuze om hetzij de proef over te doen hetzij het
gemiddelde gewichtsverlies bij het nettogewicht van het monster op te tellen. Bij een stijging van het gewicht met
3,0 a 6,0% heeft de fabrikant de keuze om hetzij de proef over te doen hetzij het gemeten gewicht van de
bemonsteringsfilters te accepteren. Indien het gemiddelde gewicht met niet meer dan 3,0 % toe- of afneemt, wordt
het gemeten gewicht van de bemonsteringsfilters gebruikt. De referentiefilters hebben dezelfde maat en zijn van
hetzelfde materiaal vervaardigd als de bemonsteringsfilters en worden ten minste eenmaal per maand
vervangen.

2.2.3.

De tot op een microgram nauwkeurige weegschaal, die wordt gebruikt om het gewicht van alle filters te bepalen,
heeft een precisie (standaardafwijking) van 2 % en een graduering die nauwkeurig is tot op 1 % van de aanbevolen
minimumopname van de filters.

2.3.

Bijkomende specificaties
Alle onderdelen van het verdunnings- en het bemonsteringssysteem, van de uitlaatpijp tot de filterhouder, die in
contact komen met onverdund en verdund uidaatgas, moeten zodanig worden ontworpen dat afzetting of
verandering van de deeltjes tot een minimum wordt beperkt. Alle onderdelen moeten worden vervaardigd van
elektrisch geleidend materiaal dat niet reageert met bestanddelen van het uitlaatgas, en moeten worden geaard om
elektrostatische effecten te voorkomen.
Systeem 4 (volledigestroom-verdunningssysteem)
Er wordt een deeltjesbemonsteringssysteem beschreven dat gebaseerd is op verdunning van al het uitlaatgas en
waarbij gebruik wordt gemaakt van het CVS-concept (Constant Volume Sampling — constante volumebemonstering). Figuur 4 is een schematische weergave van dit systeem. Het totale volume van het mengsel van uidaatgas
en verdunningslucht wordt gemeten en er wordt een monster genomen voor analyse.
De massa van de deeltjesemissie wordt vervolgens bepaald aan de hand van de op een set van twee filters
verzamelde monstermassa, de monsterstroom en de totale stroom van verdunningslucht en uidaatgas tijdens de
hele beproevingsperiode. Er kan gebruik worden gemaakt van een PDP of een CFV en van een systeem met
enkelvoudige of dubbele verdunning. Gasemissies mogen niet met behulp van een CVS-systeem worden bepaald.
De componenten moeten aan de volgende eisen voldoen:
EP

Uitlaatpijp
De lengte van de uitlaatpijp vanaf de uitlaat van de uitlaatspruitstukken of de uitlaatgascompressor tot aan
de verdunningstunnel mag niet meer dan 10 meter bedragen. Indien het systeem een lengte heeft van meer
dan 4 meter, moeten alle buizen van meer dan 4 meter worden geïsoleerd. De radiale dikte van de isolatie
moet ten minste 25 mm bedragen. Het warmtegeleidende vermogen van het isolatiemateriaal mag niet
groter zijn dan 0,1 W/mk, gemeten bij 673 K.

PDP

Verdringerpomp
De PDP meet de totale verdunde uidaatgasstroom aan de hand van het aantal slagen en het slagvolume. De
tegendruk in het uidaatsysteem mag niet kunstmatig worden verlaagd door de PDP of het inlaatsysteem
voor de verdunningslucht. De met het CVS-systeem gemeten statische druk mag niet meer dan ±1,5 kPa
afwijken van de zonder gebruik van CVS gemeten statische druk bij dezelfde motorsnelheid en -belasting.
De temperatuur van het gasmengsel onmiddellijk vóór de PDP mag niet meer dan ± 6 K afwijken van de
gedurende de proef geconstateerde gemiddelde bedrijf stemperatuur, wanneer geen gebruik wordt gemaakt
van stroomberekening.

CFV

Venturibuis met kritische stroming
In de CFV wordt de totale verdunde stroom gemeten door gebruik te maken van een vast debiet door een
vernauwde doorlaat (kritische stroming). De variaties in de statische druk in het onverdunde uitlaatgas
moeten voldoen aan de voor de PDP aangegeven specificaties. De temperatuur van het gasmengsel
onmiddellijk vóór de CFV mag niet meer dan ± 11 K afwijken van de tijdens de proef geconstateerde
gemiddelde bedrijfstemperatuur, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van stroomberekening.

HE

Warmtewisselaar (facultatief, indien gebruik wordt gemaakt van EFC)
De warmtewisselaar moet een voldoende capaciteit hebben om de temperatuur binnen de hiervoor
aangegeven grenzen te handhaven.
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Elektronische stroomberekening (facultatief, indien gebruik wordt gemaakt van een HE)
Indien de temperatuur bij de inlaat van de PDP of de CFV niet op een constant niveau wordt gehouden, is
een stroomberekeningssysteem vereist voor het continu meten van de stroomsnelheid.

PDT

Primaire verdunningstunnel
De primaire verdunningstunnel moet:
— een diameter hebben die klein genoeg is om turbulentie in de stroom te veroorzaken (getal van Reynolds
hoger dan 4 000) en lang genoeg zijn om een volledige menging van het uitlaatgas en de
verdunningslucht tot stand te brengen;
— een diameter hebben van ten minste 460 mm indien het een systeem met enkelvoudige verdunning en
ten minste 200 mm indien het een systeem met dubbele verdunning betreft.
Het uitlaatgas van de motor wordt met de stroomrichting mee in de primaire verdunningstunnel gebracht
en grondig gemengd.

SDS

Enkelvoudigeverdunningssysteem
Bij de enkelvoudigeverdunningsmethode wordt in de primaire tunnel een monster genomen dat vervolgens
door de bemonsteringsfilters wordt geleid. De stroomcapaciteit van de PDP of CFV moet voldoende zijn
om het verdunde uitlaatgas op een temperatuur van maximaal 325 K te houden onmiddellijk vóór het
primaire deeltjesfilter.

DDS

Dubbeleverdunningssysteem
Bij de dubbeleverdunningsmethode wordt in de primaire tunnel een monster genomen dat vervolgens naar
een secundaire verdunningstunnel wordt gevoerd waar het verder wordt verdund. Daarna wordt het
tweemaal verdunde monster door de bemonsteringsfilters geleid. De stroomcapaciteit van de PDP of CFV
moet voldoende zijn om de verdunde uitlaatgasstroom in de PDT op een temperatuur van maximaal 464 K
te houden in de bemonsteringszone. Het secundaire verdunningssysteem moet voldoende secundaire
verdunningslucht leveren om de tweemaal verdunde uitlaatgasstroom op een temperatuur van maximaal
325 K te houden onmiddellijk vóór het primaire deeltjesfilter.

PSP

Deeltjesbemonsteringssonde (alleen voor SDS)
De deeltjesbemonsteringssonde moet:
— tegen de stroomrichting in worden gemonteerd op een punt waar de verdunningslucht en het uitlaatgas
goed gemengd zijn (d.i. op de lengteas van de verdunningstunnel, op een afstand van circa tienmaal de
tunneldiameter voorbij het punt waar het uidaatgas de verdunningstunnel binnenkomt);
— een binnendiameter van ten minste 12 mm hebben.
De afstand tussen het uiteinde van de sonde en de filterhouder mag niet meer dan 1 020 mm bedragen. De
bemonsteringssonde mag niet worden verwarmd.

PTT

Deeltjesleiding (alleen voor DDS)
De deeltjesleiding:
— moet tegen de stroomrichting in worden gemonteerd op een punt waar de verdunningslucht en het
uitlaatgas goed gemengd zijn (d.i. op de lengteas van de verdunningstunnel, op een afstand van circa
tienmaal de tunneldiameter voorbij het punt waar het uitlaatgas de verdunningstunnel binnenkomt);
— moet een binnendiameter van ten minste 12 mm hebben;
— mag niet langer dan 910 mm zijn van inlaat tot uidaat.
Het deeltjesmonster verlaat de secundaire verdunningstunnel op een punt op de lengteas en in de
stroomrichting. De deeltjesleiding mag niet worden verwarmd.

SDT

Secundaire verdunningstunnel (alleen voor DDS)
De secundaire verdunningstunnel moet een diameter van ten minste 75 mm hebben en lang genoeg zijn
opdat het tweemaal verdunde monster ten minste 0,25 seconde in de tunnel blijft. De houder van het
primaire filter moet op maximaal 300 mm van de uidaat van de secundaire verdunningstunnel worden
geplaatst.

DAF

Verdunningsluchtfilter
De bij de verdunningsluchtinlaat gefiltreerde verdunningslucht moet een temperatuur van 298 ± 5 K
hebben en mag worden bemonsterd met het oog op een blanco bepaling van de daarin aanwezige deeltjes;
het resultaat daarvan kan worden afgetrokken van de in het verdunde uitlaatgas gemeten waarden.

FH

Filterhouder(s)
Voor het primaire en het secundaire filter mag gebruik worden gemaakt van één enkele filterhouder of van
gescheiden filterhouders. De filterhouders moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage V, punt 2.1.3.
Zij mogen niet worden verwarmd.
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Monsterpomp
De deeltjesmonsterpomp moet op voldoende afstand van de tunnel worden gemonteerd om een constante
gastemperatuur bij de inlaat ( ± 3 K) te verzekeren, indien geen gebruik wordt gemaakt van stroomberekening. De monsterpomp(en) blijft (blijven) tijdens de hele beproevingsprocedure in werking. Er zal een
omloopsysteem worden gebruikt om het monster door de bemonsteringsfilters te leiden.

DP

Verdunningsluchtpomp

(alleen voor DDS)

De verdunningsluchtpomp moet zo worden geplaatst dat de geleverde secundaire verdunningslucht een
temperatuur van 298 ± 5 K heeft.
GF 1

Gasstroommeter

(deeltjesmonsterstroom)

De gasmeter of stroommetingsinrichting moet op voldoende afstand van de tunnel worden geplaatst om
een constante gastemperatuur ( ± 3 K) bij de inlaat te verzekeren, indien geen gebruik wordt gemaakt van
stroomberekening.
GF 2

Gasstroommeter (verdunningslucht, alleen voor DDS)
De gasmeter of stroommetingsinrichting moet zo worden geplaatst dat de gastemperatuur bij de inlaat op
298 ± 5 K wordt gehouden.
Systeem 5 (partiëlestroom-verdunningssysteem)
Er wordt een deeltjesbemonsteringssysteem beschreven dat gebaseerd is op verdunning van een deel van het
uitlaatgas. Figuur 5 is een schematische weergave van dit systeem. De massa van de deeltjesemissie wordt
bepaald aan de hand van de op twee filters verzamelde monstermassa, de verdunningsverhouding, de
monsterstroom en de uitlaatgas- of brandstofstroom gedurende de hele beproevingsperiode. De wijze
waarop de verdunningsverhouding wordt berekend is afhankelijk van het type systeem dat wordt gebruikt.
Er kan worden gekozen uit bemonstering van een deel van het verdunde uidaatgas (fractionele
bemonstering) of van al het verdunde uidaatgas (volledige bemonstering). Alle hier beschreven systemen
zijn gelijkwaardig voor zover zij in overeenstemming zijn met de voorwaarden van bijlage III, punten 4.6.6
en 4.8.3.3. De componenten moeten aan de volgende eisen voldoen:

EP

Uitlaatpijp
Voor types zonder isokinetische sonde is een rechte pijp vereist met een lengte van zesmaal de pijpdiameter
voor en driemaal de pijpdiameter na het uiteinde van de sonde.
Bij types met een isokinetische sonde moet de uitlaatpijp vrij zijn van knikken, bochten en plotselinge
veranderingen van de diameter over een lengte van ten minste 15-maal de pijpdiameter voor en viermaal de
pijpdiameter na het uiteinde van de sonde. De uitlaatgassnelheid in de bemonsteringszone moet hoger zijn
dan 10 m / s en lager dan 200 m / s. Variaties in de uidaatgasdruk mogen gemiddeld niet meer dan ± 500 Pa
bedragen. Andere maatregelen ter beperking van drukvariaties dan het gebruik van een uitlaat van een type
dat onder voertuigen wordt gemonteerd (inclusief demper) zijn verboden wanneer daardoor de
motorprestaties worden beïnvloed of afzetting van deeltjes plaatsvindt.

PR

Bemonsteringssonde
De sonde wordt tegen de stroomrichting in gemonteerd op de lengteas van de uitlaatpijp, op een punt waar
de gasstroom aan de hierboven omschreven voorwaarden voldoet. De verhouding tussen de diameter van
de uidaatpijp en die van de sonde moet ten minste 4 op 1 bedragen.

ISP

Isokinetische bemonsteringssonde (facultatief, indien gebruik wordt gemaakt van EGA of massastroomcontrole)
De isokinetische bemonsteringssonde moet zodanig zijn ontworpen dat zij een evenredig monster van het
onverdunde uidaatgas levert. De ISP vervangt de hierboven beschreven PR en moet worden verbonden met
een drukverschiltransducer en een snelheidsregelaar om een isokinetische stroom aan het uiteinde van de
sonde te verkrijgen. De binnendiameter moet ten minste 12 mm bedragen.

EGA

Uitlaatgasanalysator (facultatief, indien gebruik wordt gemaakt van een ISP of

massastroomcontrole)

Er mogen C 0 2 - of NO x -analysatoren worden gebruikt (bij toepassing van de koolstofbalansmethode
alleen C0 2 -analysatoren). De analysatoren worden gekalibreerd zoals de analysatoren voor het meten van
de verontreinigende gassen. Een of meer analysatoren mogen worden gebruikt voor het bepalen van de
concentratieverschillen.
TT

Afvoerbuis
De buis voor het afvoeren van het deeltjesmonster:
— moet zodanig worden verwarmd of geïsoleerd dat de gastemperatuur in de afvoerbuis niet beneden
423 K daalt. Indien de temperatuur lager is dan 423 K mag hij niet minder bedragen dan de
temperatuur van het uitlaatgas-,
— moet een diameter hebben die ten minste gelijk is aan de diameter van de sonde, met een maximum van
25 mm;
— mag niet langer zijn dan 1 000 mm van inlaat tot uidaat.
Het deeltjesmonster moet de verdunningstunnel op een punt op de lengteas daarvan en met de
stroomrichting mee verlaten.
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Snelheidsregelaar (alleen voor ISP)
Een drukregelingssysteem is noodzakelijk voor de isokinetische splitsing van het uitlaatgas door
handhaving van een nuldrukverschil tussen de EP en de ISP. In deze omstandigheden is de uitlaatgassnelheid in de EP en de ISP identiek en is de massastroom door de ISP een constante fractie van de
uidaatgasstroom. De bijstelling geschiedt door de snelheid van de aanjager met aanzuiging (SB) te regelen
en de snelheid van de drukaanjager (PB) constant te houden gedurende elke fase. De resterende fout in het
drukregelingscircuit mag niet meer bedragen dan ± 0 , 5 % van het meetbereik van de druktransducer
(DPT). De drukvariaties in de verdunningstunnel mogen niet meer dan ± 250 Pa afwijken van het
gemiddelde.

DPT

Drukverschiltransducer (alleen voor ISP)
De drukverschiltransducer heeft een bereik van ten hoogste ± 500 Pa.

FC 1

Stroomregelaar (verdunningslucht)
Een stroomregelaar is noodzakelijk om de massastroom van de verdunningslucht te regelen. Deze kan
worden aangestuurd door het uidaatgasstroom- of brandstofstroom- en/of C0 2 -verschilsignaal. Wanneer
. gebruik wordt gemaakt van perslucht wordt de luchtstroom rechtstreeks geregeld door de FC 1.

GF 1 Gasstroommeter

(verdunningslucht)

De gasmeter of stroommetingsinrichting moet zo worden geplaatst dat de gastemperatuur bij de inlaat op
298 ± 5 K wordt gehandhaafd.
SB

Aanjager met aanzuiging (alleen voor fractionele

PB

Drukaanjager

bemonstering)

Om de massastroomsnelheid van de verdunningslucht te regelen moet de PB worden verbonden met de
FC 1. Als aansturingssignalen kunnen uidaatgasstroom- of brandstofstroom- en/of C0 2 -verschilsignalen
worden gebruikt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van perslucht is een PB niet vereist.
DAF

Verdunningsluchtfilter
De verdunningslucht mag worden gefiltreerd bij de verdunningsluchtinlaat, moet een temperatuur van 298
± 5 K hebben en mag worden bemonsterd met het oog op een blanco-bepaling van de daarin aanwezige
deeltjes; het resultaat daarvan kan worden afgetrokken van de in het verdunde uitlaatgas gemeten
waarden.

DT

Verdunningstunnel
De verdunningstunnel moet:
— een diameter hebben die klein genoeg is om turbulentie in de stroom te veroorzaken (getal van Reynolds
hoger dan 4 000) en lang genoeg zijn om een volledige menging van het uitlaatgas en de
verdunningslucht tot stand te brengen;
— een diameter van ten minste 25 mm hebben indien het een systeem voor volledige bemonstering
betreft;
— een diameter van ten minste 75 mm hebben indien het een systeem voor fractionele bemonstering
betreft.
Het uidaatgas van de motor wordt met de stroomrichting mee in de verdunningstunnel gebracht en grondig
gemengd met de verdunningslucht door middel van een mengopening. Bij fractionele systemen moet het
mengend vermogen na ingebruikneming worden gecontroleerd door middel van een C0 2 -profiel van de
tunnel met draaiende motor (op ten minste zes op gelijke afstand van elkaar liggende meetpunten).

PSS

Deeltjesbemonsteringssysteem
Het deeltjesbemonsteringssysteem moet een zodanige configuratie hebben dat in de verdunningstunnel een
monster wordt genomen dat vervolgens door de bemonsteringsfilters wordt geleid (fractionele bemonstering), of dat al het verdunde uidaatgas door de bemonsteringsfilters wordt geleid (volledige bemonstering).
Om effecten op de regelcircuits te vermijden wordt aanbevolen de monsterpomp gedurende de volledige
beproevingsprocedure te laten lopen. Tussen de bemonsteringssonde en de filterhouder moet een
omloopsysteem met een kogelklep worden aangebracht om het monster op het gewenste moment door de
bemonsteringsfilters te leiden. Door de schakelprocedure veroorzaakte storingen in de regelcircuits moeten
in minder dan 3 seconden worden gecorrigeerd.

PSP

Deeltjesbemonsteringssonde (alleen voor fractionele

bemonstering)

De deeltjesbemonsteringssonde moet:
— tegen de stroomrichting in worden gemonteerd op een punt waar de verdunningslucht en het uitlaatgas
goed gemengd zijn (d.i. op de lengteas van de verdunningstunnel, op een afstand van ongeveer tienmaal
de tunneldiameter voorbij het punt waar het uidaatgas de verdunningstunnel binnenkomt);
— een binnendiameter van ten minste 12 mm hebben.
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Deeltjesleiding
De deeltjesleiding mag niet worden verwarmd en mag niet langer zijn dan 1 020 mm:
— tussen het uiteinde van de sonde en de filterhouder bij fractionele bemonstering;
— tussen het einde van de verdunningstunnel en de filterhouder bij volledige bemonstering.

FH

Filterkouder(s)
Voor het primaire en het secundaire filter mag gebruik worden gemaakt van één enkele filterhouder of van
gescheiden filterhouders. De filterhouders moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage V, punt 2.1.3.
Zij mogen niet worden verwarmd.

SP

Monsterpomp
De deeltjesmonsterpomp moet op voldoende afstand van de tunnel worden geplaatst om een constante
gastemperatuur (± 3 K) bij de inlaat te verzekeren, indien geen gebruik wordt gemaakt van stroomberekening.

FC 2

Stroomregelaar (deeltjesmonsterstroom,

facultatief)

Er mag gebruik worden gemaakt van een stroomregelaar om de stroomsnelheid van de deeltjesmonsters
nauwkeuriger onder controle te kunnen houden.
GF 2

Gasstroomtneter

(deeltjesmonsterstroom)

De gasmeter of stroommetingsinrichting moet op voldoende afstand van de tunnel worden geplaatst om
een constante gastemperatuur (± 3 K) bij de inlaat te verzekeren, indien geen gebruik wordt gemaakt van
stroomberekening.
BV

Kogelklep
De diameter van de kogelklep mag niet kleiner zijn dan die van de bemonsteringsbuis en de kogelklep moet
een schakeltijd van minder dan 0,5 seconde hebben.

BIJLAGE VI

FH
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BIJLAGE VIII
(MODEL)

EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER

Punt 1.4 van het aanhangsel wordt gelezen:
„1.4.

Emissiewaarden
CO

g/kWh

HC

g/kWh

NO

g/kWh

PT

g/kWh

bepaald door middel van een
volledige- / partiëlestroomsysteem.".

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied
van de indirecte belastingen
COM(90) 183 def. — SYN 275
(Door de Commissie ingediend op 17 mei 1990)
(90/C 187/04)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie,

afschaffing van de grenscontroles overeenkomstig de in
artikel 8 A van het Verdrag vastgestelde doelstellingen
mogelijk te maken en niet om de fiscale bepalingen in de zin
van artikel 100 A, lid 2, te harmoniseren; dat het bovendien
noodzakelijk is dat het fiscale overgangsstelsel daadwerkelijk
wordt ingevoerd zonder het risico van fraude die tot
concurrentieverstoringen zou kunnen leiden;

In samenwerking met het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Overwegende dat het voor de totstandbrenging van de
interne markt overeenkomstig artikel 8 A van het Verdrag
nodig is dat er een ruimte zonder binnengrenzen wordt
geschapen waarin het vrije verkeer van goederen, personen,
diensten en kapitaal is gewaarborgd; dat het voor een vrij
verkeer van goederen, personen en diensten meer in het
bijzonder nodig is dat de douanecontroles binnen de
Gemeenschap worden afgeschaft;
Overwegende dat, ten einde de afschaffing van de grenscontroles effectief te maken en tegelijkertijd te voorkomen dat de
Lid-Staten belastingopbrengsten derven, de voor de voltooiing van de interne markt en voor de overgangsperiode
getroffen fiscale harmonisatiemaatregelen vereisen dat een
gemeenschappelijk stelsel van administratieve samenwerking
tussen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten wordt
ingevoerd;
Overwegende dat de bepalingen van deze verordening, die in
dit samenwerkingsstelsel voorzien, zijn bedoeld om de

Overwegende dat de Lid-Staten niettemin het intracommunautaire verkeer van goederen en diensten voortdurend aan
soortgelijke controles moeten onderwerpen als binnenlandse
transacties waarop indirecte belastingen drukken; dat het
ontbreken van dergelijke controles kan leiden tot zich over de
grenzen van de Lid-Staten heen uitstrekkende belastingontduiking en -ontwijking met als gevolg verlies van overheidsinkomsten, schending van de beginselen van fiscale rechtvaardigheid en verstoring van de mededingingsvoorwaarden
tussen de Lid-Staten;
Overwegende dat de samenwerking tussen de diensten voor
de indirecte belastingen in de Gemeenschap en tussen deze
diensten en de Commissie derhalve volgens gemeenschappelijke beginselen en regels dient te worden versterkt met het
oog op de totstandbrenging en de werking van de interne
markt;
Overwegende dat de Lid-Staten, bij het treffen van de nodige
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de administratieve samenwerking, bijzondere aandacht dienen te besteden
aan de noodzaak de intracommunautaire transacties in goede-
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ren en diensten te toetsen en te verifiëren, aangezien de
voorheen op dergelijke transacties uitgeoefende soorten
controles niet meer van toepassing zijn;

Lid-Staten en met de Commissie samenwerken om de
naleving van deze voorschriften en een juiste vaststelling van
het bedrag van deze belastingen te waarborgen.

Overwegende dat de Lid-Staten op verzoek gegevens over
specifieke gevallen dienen uit te wisselen; dat de aangezochte
Staat het nodige onderzoek dient in te stellen om dergelijke
gegevens te verkrijgen;

Artikel 2

Overwegende dat de Lid-Staten, zelfs zonder dat daarom is
verzocht, gegevens dienen uit te wisselen, die relevant lijken
voor de controle van de indirecte belastingen, vooral wanneer dergelijke belastingen om welke reden dan ook zijn of
kunnen worden ontdoken of vermeden;
Overwegende dat het belangrijk is dat ambtenaren van de
dienst voor de indirecte belastingen van een Lid-Staat op het
grondgebied van een andere Lid-Staat worden toegelaten
indien beide betrokken Lid-Staten zulks wenselijk achten;
Overwegende dat er zorg voor dient te worden gedragen dat
in de loop van een dergelijke samenwerking verstrekte
gegevens niet aan onbevoegden worden medegedeeld, ten
einde de grondrechten van de burgers en de ondernemingen
te beschermen; dat het derhalve noodzakelijk is dat de
autoriteit die dergelijke gegevens ontvangt, deze niet zonder
de toestemming van de verstrekkende autoriteit gebruikt
voor andere doeleinden dan belastingdoeleinden of de vergemakkelijking van de gerechtelijke procedures wegens
niet-naleving van de belastingwetgeving van de betrokken
Lid-Staten; dat het tevens noodzakelijk is dat de ontvangende
autoriteit aan de gegevens dezelfde graad van vertrouwelijkheid toekent als deze in de verstrekkende Lid-Staat hadden,
indien laatstgenoemde Staat hierom verzoekt;
Overwegende dat een Lid-Staat die wordt verzocht een
onderzoek in te stellen of gegevens te verstrekken, het recht
dient te hebben dit te weigeren wanneer zijn wetgeving eraan
in de weg staat dat de nationale dienst voor de indirecte
belastingen onderzoek instelt of deze gegevens te eigen
behoeve verzamelt of gebruikt, of wanneer het verstrekken
van dergelijke gegevens in strijd met de openbare orde zou
zijn;
Overwegende dat samenwerking tussen de Lid-Staten en de
Commissie noodzakelijk is met het oog op de permanente
toetsing van de samenwerkingsprocedures en de uitwisseling
van ervaringen op de betrokken gebieden, ten einde die
procedures te verbeteren en passende communautaire voorschriften uit te werken, alsook om activiteiten die strijdig zijn
met de wetgevingen inzake de indirecte belastingen, op te
sporen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

1.
In de zin van deze verordening wordt verstaan
onder:
— „voorschriften betreffende de indirecte belastingen", alle
in de Lid-Staten geldende bepalingen en alle communautaire bepalingen betreffende de belasting over de toegevoegde waarde en de accijnsrechten zoals opgesomd in
artikel 5, lid 1;
— „verzoekende autoriteit", de bevoegde autoriteit van een
Lid-Staat die een verzoek om bijstand indient;
— „aangezochte autoriteit", de bevoegde autoriteit van een
Lid-Staat waaraan een verzoek om bijstand wordt
gericht.
2.
Elke Lid-Staat deelt aan de andere Lid-Staten en aan de
Commissie de lijst mee van de bevoegde autoriteiten die zijn
aangewezen om zich met het oog op de toepassing van deze
verordening met elkaar in verbinding te stellen. Bovendien
wijst elke Lid-Staat een centraal kantoor aan dat de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de contacten met andere
Lid-Staten op het gebied van de administratieve samenwerking.
In de zin van deze verordening worden onder „bevoegde
autoriteiten" verstaan, de overeenkomstig de eerste alinea
aangewezen autoriteiten.

TITEL I
Administratieve samenwerking — Algemene bepalingen

Artikel 3
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten werken zo veel
mogelijk met elkaar en met de Commissie samen om ervoor
te zorgen dat de nationale en communautaire bepalingen
betreffende de indirecte belastingen worden nageleefd en
naar behoren gecontroleerd.
Meer in het bijzonder wisselen de bevoegde autoriteiten
onderling alle gegevens uit die relevant zijn voor de vaststelling van het bedrag en voor de inning van de indirecte
belastingen. Zij delen voorts specifieke of algemene gegevens
aan de Commissie mee wanneer dit van bijzonder belang op
communautair niveau kan zijn.

Artikel 1
Bij deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld
waaronder de administratieve autoriteiten die in de Lid-Staten met de tenuitvoerlegging van de voorschriften betreffende
de indirecte belastingen zijn belast, met die van de andere

Artikel 4
De bij deze verordening ingestelde bijstandsplicht geldt niet
voor het verstrekken van gegevens of documenten die de
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administratieve autoriteiten als bedoeld in artikel 1 in
opdracht van de rechter hebben verkregen.
In geval van bijstand op verzoek worden deze gegevens of
documenten echter wel verstrekt indien de rechter desgevraagd daarmee instemt.
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Artikel 8

Op verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de
aangezochte autoriteit aan eerstgenoemde alle verklaringen,
alsmede alle documenten of voor eensluidend gewaarmerkte
afschriften van documenten die betrekking hebben op handelingen waarop de voorschriften betreffende de indirecte
belastingen van toepassing zijn en waarover zij beschikt of
die zij zich verschaft op de wijze als bepaald in artikel 5,
lid 2.

TITEL II
Bijstand op verzoek

Artikel 5
1.
Op verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de
aangezochte autoriteit aan eerstgenoemde alle gegevens die
deze nodig heeft om ervoor te zorgen dat de voorschriften
inzake indirecte belastingen worden nageleefd, in het bijzonder de voorschriften betreffende:
— de belasting over de toegevoegde waarde,
— de accijnsrechten op tabaksfabrikaten,
— de accijnsrechten op alcoholhoudende dranken en op de
in andere produkten vervatte alcohol,
— de accijnsrechten op minerale oliën.
2.
Voor het verkrijgen van de gevraagde gegevens gaat de
aangezochte autoriteit of de administratieve autoriteit tot wie
deze zich heeft gericht, te werk als handelde zij te eigen
behoeve of op verzoek van een andere autoriteit uit eigen
land.

Artikel 6
Op verzoek van de verzoekende autoriteit verricht de
aangezochte autoriteit een passend onderzoek, of doet dit
verrichten, om de nodige gegevens te kunnen verstrekken
zoals omschreven in artikel 3.

Artikel 7
1.
Op verzoek van een verzoekende autoriteit plegen twee
of meer van de in artikel 2 bedoelde administratieve autoriteiten overleg met elkaar met het oog op de vaststelling van
gevallen en procedures voor gecoördineerde belastingondérzoeken. Elke daarbij betrokken autoriteit beslist of zij al dan
niet wenst deel te nemen aan een bepaald gecoördineerd
belastingonderzoek.
2.
In de zin van deze verordening wordt onder een
gecoördineerd belastingonderzoek verstaan, een afspraak
tussen twee of meer autoriteiten om elk op haar eigen
grondgebied een onderzoek in te stellen naar de situatie op
het gebied van de indirecte belastingen van een persoon of
personen waarbij zij een gemeenschappelijk of een verbonden belang hebben, ten einde alle aldus verkregen relevante
gegevens uit te wisselen.

Artikel 9
1.
Op verzoek van de verzoekende autoriteit geeft de
aangezochte autoriteit alle belanghebbenden kennis of doet
zij hen, met inachtneming van de regels die van kracht zijn in
de Lid-Staat waarin zij is gevestigd, kennis geven van alle
handelingen of beslissingen die van de administratieve
autoriteiten uitgaan en op de toepassing van de voorschriften
betreffende de indirecte belastingen betrekking hebben.
2.
Bij de verzoeken om kennisgeving, die het onderwerp
moeten vermelden van de handelingen of de beslissingen
waarvan kennis moet worden gegeven, wordt een vertaling
gevoegd in de officiële taal of een van de officiële talen van de
Lid-Staat waarin de aangezochte autoriteit is gevestigd
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de aangezochte
autoriteit van die vertaling af te zien.

Artikel 10
Op verzoek van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte autoriteit eerstgenoemde met name door middel van
rapporten en andere documenten of van voor eensluidend
gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan alle gegevens mee die haar ter beschikking staan of die zij verkrijgt op
de in artikel 5, lid 2, bedoelde wijze met betrekking tot
geconstateerde of voorgenomen handelingen die in strijd zijn
of die de verzoekende autoriteit in strijd lijken met de
voorschriften betreffende de indirecte belastingen.
De mededeling van oorspronkelijke documenten en voorwerpen geschiedt evenwel slechts indien de bepalingen die van
kracht zijn in de Lid-Staat waar de aangezochte autoriteit is
gevestigd, zich hier niet tegen verzetten.

TITEL III
Automatische uitwisseling van gegevens

Artikel 11
Voor groepen van gevallen die worden vastgesteld volgens de
in artikel 19 bedoelde procedures, wisselen de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staten, geregeld en zonder voorafgaand verzoek, de in artikel 3 bedoelde gegevens uit.
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TITEL IV

TITEL V

Bijstand op eigen initiatief

Voorwaarden waaronder de bijstand wordt verleend

Artikel 12
Onder de voorwaarden van de artikelen 13 en 14 verlenen de
bevoegde autoriteiten van iedere Lid-Staat bijstand aan de
bevoegde autoriteiten van de andere Lid-Staten zonder dat
deze laatsten hierom vooraf hebben verzocht.

Artikel 13

Artikel IS
1.
De bevoegde autoriteit van een Lid-Staat die krachtens
de voorgaande artikelen wordt verzocht gegevens te verstrekken, doet dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen
termijnen die worden overeengekomen volgens de in artikel 19 vastgestelde procedures. Gegevens die op verzoek
worden verstrekt, worden Binnen drie maanden na ontvangst
van het verzoek verstrekt, tenzij de termijn door de verzoekende autoriteit wordt verlengd.

1.
Wanneer de bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat
zulks voor de naleving van de voorschriften betreffende de
indirecte belastingen nuttig achten, delen zij zonder voorafgaand verzoek de in artikel 3 bedoelde gegevens waarvan zij
kennis dragen, mee aan de bevoegde autoriteit van iedere
andere belanghebbende Lid-Staat, indien:

2.
Als het verstrekken van gegevens door een bevoegde
autoriteit op belemmeringen stuit, deelt deze autoriteit zulks
onverwijld mee aan de andere belanghebbende autoriteit of
autoriteiten onder vermelding van de aard van de belemmeringen.

a) de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat redenen heeft
om te vermoeden dat voor een andere Lid-Staat wellicht
indirecte belastingen verloren gaan;

Artikel 16

b) een belastingplichtige in een Lid-Staat een vermindering
of vrijstelling van de indirecte belastingen verkrijgt die
voor hem een verhoging van de indirecte belastingen of
heffing van indirecte belastingen in een Lid-Staat zou
moeten meebrengen;
c) de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat redenen heeft
om te vermoeden dat een persoon die daarop geen recht
heeft, indirecte belastingen uitspaart ten gevolge van
kunstmatige overdrachten van goederen- of dienstenleveringen via een of meer landen, vooral tussen nauw
verbonden groepen ondernemingen;
d) in een Lid-Staat uit de gegevens die door de bevoegde
autoriteit van de andere Lid-Staat zijn verstrekt, gegevens
kunnen worden geput die voor de vaststelling van de
belastingschuld in deze andere Lid-Staat van nut kunnen
zijn.
2.
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten kunnen
volgens de in artikel 19 vastgestelde procedures de in lid 1
bedoelde uitwisseling van gegevens tot andere dan de daar
omschreven situaties uitbreiden.
3.
De bevoegde autoriteiten van elke Lid-Staat nemen alle
maatregelen en volgen alle procedures die noodzakelijk zijn
om ervoor te zorgen dat de in de leden 1 en 2 bedoelde
gegevens voor toezending aan andere Lid-Staten beschikbaar
worden gesteld.

Artikel 14
De bevoegde autoriteiten van iedere Lid-Staat delen de
bevoegde autoriteiten van de andere betrokken Lid-Staten
onverwijld alle dienstige gegevens mee welke verband houden met handelingen die in strijd zijn of htm in strijd lijken te
zijn met de voorschriften betreffende de indirecte belastingen.

1.
In overleg tussen de verzoekende autoriteit en de
aangezochte autoriteit en overeenkomstig de door laatstgenoemde vastgestelde regels kunnen door de verzoekende
autoriteit naar behoren gemachtigde ambtenaren bij de
kantoren van de administratieve autoriteiten van de
Lid-Staat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd, gegevens over de toepassing van de voorschriften betreffende de
indirecte belastingen verkrijgen, die de verzoekende autoriteit nodig heeft en die worden ontleend aan documentatie
waartoe het personeel van die kantoren toegang heeft. Deze
ambtenaren worden gemachtigd om van genoemde documentatie kopieën te maken.
2.
In overleg tussen de verzoekende autoriteit en de
aangezochte autoriteit staat laatstgenoemde door de verzoekende Staat naar behoren gemachtigde ambtenaren toe in de
aangezochte Lid-Staat aanwezig te zijn bij het gedeelte van
een belastingonderzoek dat voor hen van belang is.
3.
Als het verzoek wordt ingewilligd, geeft de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit zo spoedig mogelijk
kennis van het tijdstip en de plaats van het onderzoek, de met
het onderzoek belaste autoriteit of ambtenaar en de door de
aangezochte autoriteit voor de uitvoering van het onderzoek
vastgestelde procedures en voorwaarden. Alle beslissingen
met betrekking tot de uitvoering van het belastingonderzoek
worden door de aangezochte autoriteit genomen.
4.
De modaliteiten voor de toepassing van bovenstaande
bepalingen worden besproken en zo nodig volgens de in
artikel 19 bedoelde procedures vastgesteld.

Artikel 17
1.
De krachtens deze verordening in welke vorm dan ook
verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk. Zij vallen onder het
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beroepsgeheim en genieten de bescherming waarin voor
soortgelijke gegevens wordt voorzien door de nationale wet
van de ontvangende Lid-Staat en door de overeenkomstige
bepalingen die voor de communautaire instanties gelden.

Nr. C 187/27

ingeval deze bijstand kan leiden tot aantasting van de
openbare orde in de Lid-Staat waar zij gevestigd zijn.
2.
Elke weigering van bijstand wordt met redenen
omkleed.

In ieder geval mogen dergelijke gegevens
— uitsluitend worden meegedeeld aan de personen die direct
bij de vaststelling van het belastingbedrag of bij de
administratieve controle van de indirecte belastingen zijn
betrokken, of aan personen binnen de Instellingen van de
Gemeenschap die uit hoofde van hun functie daarvan
kennis dienen te nemen. Zij mogen niet worden gebruikt
voor andere doeleinden dan die waarin deze verordening
voorziet, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van
de autoriteit die deze heeft verstrekt en voor zover die
mededeling of dat gebruik niet in strijd is met bepalingen
in de Lid-Staat waar de autoriteit die deze heeft ontvangen, is gevestigd;
— daarenboven in gerechtelijke procedures of administratieve procedures waarbij sancties worden toegepast,
ingesteld met het oog op of in verband met de vaststelling
van het belastingbedrag of de controle daarvan, uitsluitend ter kennis worden gebracht van personen die
rechtstreeks bij deze procedures zijn betrokken; deze
gegevens mogen echter tijdens openbare rechtszittingen
of bij rechterlijke uitspraken worden vermeld, indien de
aangezochte autoriteit daar geen bezwaar tegen heeft;
— uitsluitend worden gebruikt voor fiscale doeleinden of
voor gerechtelijke procedures of administratieve procedures waarbij sancties worden toegepast, ingesteld met
het oog op of in verband met de vaststelling van het
belastingbedrag of de controle daarvan.
2.
Lid 1 houdt niet in dat een Lid-Staat waarvan de
wetgeving voor nationale doeleinden verdergaande beperkingen bevat dan die welke in dat lid zijn vervat, gehouden is
tot het verstrekken van gegevens indien de verzoekende
autoriteit zich niet ertoe verbindt deze verdergaande beperkingen in acht te nemen.
3.
In afwijking van lid 1 staan de bevoegde autoriteiten
van de gegevens verstrekkende Lid-Staat toe, dat deze
gegevens in de verzoekende Staat ook voor andere doeleinden
worden gebruikt, indien volgens de wetgeving van de
aangezochte Lid-Staat de gegevens in dié Staat voor soortgelijke doeleinden zouden kunnen worden gebruikt.
4.
Wanneer de verzoekende autoriteit van mening is dat
gegevens die zij van de aangezochte autoriteit heeft ontvangen, van nut kunnen zijn voor de bevoegde autoriteit van een
derde Lid-Staat, kan zij deze gegevens met toestemming van
de aangezochte autoriteit aan laatstbedoelde Lid-Staat doorgeven.

TITEL VI
Overleg- en coördinatieprocedures

Artikel 19
1.
De Commissie belegt vergaderingen met de vertegenwoordigers van de Lid-Staten waarin
— het functioneren van de bij deze verordening ingestelde
administratieve samenwerking in het algemeen wordt
bestudeerd, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van standaardpraktijken voor de toetsing en controle
van intracommunautaire transacties;
— gemeenschappelijke procedures voor de toezending in de
praktijk van de in artikel 3 bedoelde gegevens worden
vastgelegd met inachtneming van eventuele op grond van
artikel 11 gemaakte afspraken;
— de krachtens artikel 3 aan de Commissie meegedeelde
gegevens worden besproken, ten einde er lering uit te
trekken, vast te stellen welke maatregelen zijn vereist om
een einde te maken aan handelingen die in strijd blijken te
zijn met de voorschriften betreffende de indirecte belastingen en, waar nodig, wijzigingen of aanvullingen op de
bestaande communautaire bepalingen voor te stellen;
— gevallen en procedures voor gecoördineerde belastingonderzoeken als bedoeld in artikel 7 worden bestudeerd en
besproken.
2.
Wanneer het gaat om bilaterale kwesties, kunnen de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten rechtstreeks met
elkaar in contact treden. De bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten kunnen, in onderling overleg, autoriteiten die zij
aanwijzen, toestaan rechtstreeks met elkaar in contact te
treden voor de behandeling van bepaalde gevallen of van
bepaalde groepen van gevallen.
3.
Voor de toepassing van dit artikel nemen de Lid-Staten
alle nodige maatregelen ten einde
a) intern een goede coördinatie te waarborgen tussen de in
artikel 1 bedoelde bevoegde autoriteiten;

Artikel 18

b) te zorgen voor een rechtstreekse samenwerking tussen de
autoriteiten die zij met die coördinatie belasten;

1.
Deze verordening verplicht de administratieve autoriteiten van de Lid-Staten niet elkaar bijstand te verlenen

c) schikkingen te treffen ten einde de bij deze verordening
ingestelde administratieve samenwerking goed te laten
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functioneren, inclusief de aanwijzing van een centraal
kantoor zoals voorgeschreven bij artikel 2, lid 2.
4.
De Lid-Staten onderwerpen te zamen met de Commissie de bij dit artikel voorgeschreven samenwerkingsprocedure aan een voortdurend toezicht en bundelen hun ervaringen,
in het bijzonder die met betrekking tot nieuwe middelen of
methoden voor belastingontwijking of-ontduiking, ten einde
de samenwerking te verbeteren en zo nodig een geheel van
voorschriften zoals beschreven in lid 1 uit te werken.
5.
De Commissie deelt, zo snel mogelijk, de bevoegde
autoriteiten van elke Lid-Staat alle gegevens mee die zij
overeenkomstig artikel 3 ontvangt, alsook alle andere relevante gegevens die zij kan verstrekken.
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3.
In de zin van deze verordening worden onder „document" tevens gegevens verstaan die zijn opgeslagen in of
worden overgezonden door computersystemen.

Artikel 21
1.
De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van alle
nationale wettelijke bepalingen die zij vaststellen op het
gebied waarop deze verordening betrekking heeft.
2.
De in deze verordening voorziene regelingen houden
geen beperking in van en worden niet beperkt door de
regelingen die zijn vervat in andere overeenkomsten of
instrumenten betreffende samenwerking op fiscaal gebied.
3.
Deze verordening laat de toepassing in de Lid-Staten
van de regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken
onverlet.

TITEL VII

Artikel 22

Slotbepalingen

Richtlijn 79/1070/EEG van de Raad( 1 ) wordt ingetrokken.

Artikel 20
1.
De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van alle
met derde landen getroffen regelingen voor administratieve
samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen.
2.
De Lid-Staten zien af van iedere eis tot terugbetaling
van de kosten die uit de toepassing van deze verordening
voortvloeien, behalve wat de vergoedingen betreft die eventueel aan deskundigen worden uitbetaald.

Artikel 23
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haaf bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1992.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
(>) PBnr. L331 van 27. 12. 1979, blz. 8.
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Wijziging van het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 1056/72 inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten van communautair
belang in de sectoren aardolie, aardgas en elektriciteit
COM(90) 220 def.
(Door de Commissie ingediend op 15 juni 1990 krachtens artikel 149, lid 3, van het EEG-Verdrag)
(90/C 187/05)
DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST (')

AMENDEMENTEN AANGENOMEN DOOR HET EUROPESE PARLEMENT EN
AANVAARD DOOR DE COMMISSIE

(Amendement nr. 1)
Vijfde overweging
Overwegende dat een van de voorwaarden voor de verwezenlijking van de interne energiemarkt is dat de toekomstige
investeringen tot een optimale allocatie van de beschikbare
middelen op communautair niveau bijdragen en aldus
de verbruikers van de Gemeenschap ten goede kunnen
komen;

Overwegende dat een van de voorwaarden voor de verwezenlijking van de interne energiemarkt is dat de toekomstige
investeringen tot een optimale allocatie van de beschikbare
energiebronnen op communautair niveau bijdragen en aldus
de gebruikers en verbruikers van de Gemeenschap ten goede
kunnen komen;

(Amendement nr. 3)
Zesde overweging
Overwegende dat de Commissie in staat moet zijn de overige
betrokken Lid-Staten in te lichten over alle investeringsprojecten die van communautair belang kunnen zijn, ten einde
het voor de samenhang van deze investeringen met het oog op
de interne energiemarkt noodzakelijke overleg tot stand te
brengen;

Overwegende dat de Commissie in staat moet zijn de overige
betrokken Lid-Staten in te lichten over alle investeringsprojecten die van communautair belang kunnen zijn, ten einde te
kunnen zorgen voor tijdig overleg tussen de betrokken
partijen en aldus het voor de samenhang van deze investeringen met het oog op de interne energiemarkt noodzakelijke
overleg tot stand te brengen;

(Amendement nr. 5)
Zevende overweging
Overwegende dat de Commissie hiertoe van de projecten
vanaf de fase van de uitvoerbaarheidsstudie ervan, op de
hoogte moet zijn;

Overwegende dat de Commissie hiertoe van de projecten in
een vroeg stadium, wanneer de plannen nog kunnen worden
gewijzigd, op de hoogte moet zijn;

(Amendement nr. 9)
Artikel 1, punt 2 bis (nieuw)
2 bis. Na het vijfde streepje in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1056/72 het volgende nieuwe streepje
inlassen:
„— het geografische gebied waaraan de voorgestelde
nieuwe investering ten goede komt.".
(Amendement nr. 11)
Artikel 1, punt 3 bis (nieuw)
3 bis. Het volgende artikel 2 ter wordt ingevoegd:
„Artikel 2 ter
Het uitwerken en het mededelen van informatie over
nieuwe projecten op energiegebied mogen tot geen
enkele extra vertraging leiden bij de verwezenlijking
van de investeringen.".
(») PB nr. C 250 van 3. 10. 1989, blz. 5 (Document COM(89) 335 def.).

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 187/30

ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE
houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie aan de Raad voor
een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1056/72 inzake mededeling aan de
Commissie van investeringsprojecten van communautair belang in de sectoren aardolie, aardgas en
elektriciteit
Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (*),
— geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 213 van het EEG-Verdrag (doe. C3-155/
89),
— gezien het verslag van de commissie energie, onderzoek en technologie en de aviezen van de
commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de commissie juridische zaken
en rechten van de burger (doe. A3-44/90),
1.

hecht, overeenkomstig de uitslag van de stemming, zijn goedkeuring aan het voorstel van de
Commissie, behoudens de wijzigingen die het erin heeft aangebracht;

2.

verzoekt de Raad het Parlement op de hoogte te stellen ingeval hij voornemens is af te wijken van
de door het Parlement goedgekeurde tekst;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen
aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten van een Protocol inzake de toetreding
van Tunesië tot de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel
COM(90) 242 def.
(Door de Commissie ingediend op 15 juni 1990)
(90/C 187/06)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 113,
Overwegende dat Tunesië met de Europese Economische Gemeenschap en de andere verdragsluitende
partijen bij de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel onderhandelingen heeft
gevoerd met het oog op zijn toetreding tot deze Algemene Overeenkomst;
Overwegende dat het resultaat van deze onderhandelingen voor de Gemeenschap aanvaardbaar
is,

BESLUIT:

Artikel 1
Het Protocol betreffende de toetreding van Tunesië tot de Algemene Overeenkomst betreffende
tarieven en handel wordt namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd. De tekst van
het Protocol is aan dit besluit gehecht.
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Artikel 2
De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is het Protocol te
ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

PROTOCOL VAN TOETREDING VAN TUNESIË TOT DE ALGEMENE OVEREENKOMST
BETREFFENDE TARIEVEN EN HANDEL

De Regeringen die overeenkomstsluitende partijen zijn bij de Algemene Overeenkomst betreffende
tarieven en handel (hierna respectievelijk „overeenkomstsluitende partijen" en „Algemene Overeenkomst" genoemd), de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Tunesië (hierna
„Tunesië" genoemd),

GEZIEN de resultaten van de onderhandelingen met het oog op de toetreding van Tunesië tot de
Algemene Overeenkomst,
HEBBEN door tussenkomst van hun vertegenwoordigers OVEREENSTEMMING BEREIKT
omtrent de volgende bepalingen:

DEELI
Algemene bepalingen

1. Vanaf de datum waarop dit Protocol overeenkomstig paragraaf 6 van kracht wordt, is Tunesië
overeenkomstsluitende partij bij de Algemene Overeenkomst in de zin van artikel XXXII van die
Overeenkomst en past het, voorlopig en behoudens het bepaalde in dit Protocol, op de
overeenkomstsluitende partijen toe:
a) de delen I, III en IV van de Algemene Overeenkomst;
b) deel II van de Algemene Overeenkomst, voor zover verenigbaar met zijn op de datum van dit
Protocol bestaande wetgeving.
De verplichtingen vermeld in artikel I, lid 1, in verbinding met artikel III, en de verplichtingen
vermeld in artikel II, lid 2, onder b), in verbinding met artikel VI van de Algemene Overeenkomst worden ter fine van deze paragraaf beschouwd als behorende tot deel II van de Algemene
Overeenkomst.
2. a) De bepalingen van de Algemene Overeenkomst die door Tunesië op de overeenkomstsluitende partijen moeten worden toegepast, zijn, behoudens andersluidende bepalingen in dit
Protocol, die welke zijn vermeld in de tekst die als bijlage is gehecht aan de Slotakte van de
tweede zitting van de Voorbereidende Commissie van de Conferentie der Verenigde Naties
over handel en werkgelegenheid, zoals deze zijn verbeterd, geamendeerd of anderszins
gewijzigd in akten die op de datum waarop Tunesië overeenkomstsluitende partij wordt van
kracht zijn geworden.
b) In alle gevallen waarin in artikel V, lid 6, in artikel VII, lid 4, onder d), en in artikel X, lid 3,
onder c), van de Algemene Overeenkomst sprake is van de datum van genoemde
Overeenkomst, geldt voor Tunesië de datum van dit Protocol.
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DEEL II
Lijst
3. De in de bijlage opgenomen lijst wordt bij het in werking treden van dit Protocol de aan de
Algemene Overeenkomst gehechte lijst van Tunesië.
4. a) In alle gevallen waarin in artikel II, lid 1, van de Algemene Overeenkomst sprake is van de
datum van genoemde Overeenkomst, geldt voor elk produkt waarvoor in de aan dit Protocol
gehechte lijst een concessie is opgenomen, de datum van dit Protocol.
b) Waar in artikel II, lid 6, onder a), van de Algemene Overeenkomst sprake is van de datum
van genoemde Overeenkomst, geldt voor de aan dit Protocol gehechte lijst de datum van dit
Protocol.

DEEL III
Slotbepalingen
5." Dit Protocol wordt neergelegd bij de directeur-generaal van de overeenkomstsluitende partijen.
Het staat voor Tunesië ter ondertekening open tot 30 maart 1990. Het staat eveneens ter
ondertekening open voor de overeenkomstsluitende partijen en de Europese Economische
Gemeenschap.
6. Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na die waarop het door Tunesië wordt
ondertekend.
7. Wanneer Tunesië overeenkomstig paragraaf 1 van dit Protocol overeenkomstsluitende partij bij
de Algemene Overeenkomst is geworden, kan het tot die Overeenkomst toetreden volgens de
bepalingen van dit Protocol door het neerleggen van een akte van toetreding bij de
directeur-generaal. De toetreding wordt van kracht op de dag waarop de Algemene Overeenkomst ingevolge de bepalingen van artikel XXVI in werking is getreden, dan wel op de dertigste
dag volgende op die van de nederlegging van de akte van toetreding, indien deze datum later valt
dan de eerstgenoemde. De toetreding tot de Algemene Overeenkomst ingevolge deze paragraaf
wordt ter fine van de toepassing van lid 2 van artikel XXXII van die Overeenkomst beschouwd
als aanvaarding van de Overeenkomst ingevolge lid 4 van artikel XXVI van die Overeenkomst.
8. Tunesië kan vóór zijn toetreding tot de Algemene Overeenkomst ingevolge het bepaalde in
paragraaf 7, de voorlopige toepassing van de Overeenkomst intrekken; deze intrekking wordt
van kracht op de zestigste dag volgende op die waarop de directeur-generaal daarvan schriftelijk
in kennis is gesteld.
9. De directeur-generaal zendt onverwijld aan iedere overeenkomstsluitende partij, aan de
Europese Economische Gemeenschap, aan Tunesië en aan elke Regering die voorlopig tot de
Algemene Overeenkomst is toegetreden een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit
Protocol en een kennisgeving van iedere ondertekening van dit Protocol overeenkomstig
paragraaf 5.
10. Dit Protocol zal worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 102 van het
Handvest der Verenigde Naties.
Gedaan te Genève, in één enkel exemplaar, in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, behoudens
andersluidende bepalingen ten aanzien van de hieraan gehechte lijst, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, op 12 maart 1990.

BIJLAGE
LIJST LXXXm — TUNESIË
(de lijst ligt ter inzage in het GATT-secretariaat te Genève)
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Voorstel voor een verordening van de Raad betreflende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania inzake de
visserij in de wateren van Tanzania
COM(90) 244 def.
(Door de Commissie ingediend op 15 juni 1990)
(90/C 187/07)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Tanzania inzake de visserij in de wateren van Tanzania
wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening
gehecht.

Gezien het advies van het Europese Parlement,
Overwegende dat de Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania na onderhandelingen een Overeenkomst
inzake de visserij hebben geparafeerd waarin voor vissers uit
de Gemeenschap vangstmogelijkheden worden geopend in
de wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van Tanzania;

Artikel 2
De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen
aan te wijzen die bevoegd zijn om de Overeenkomst te
ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Overwegende dat het in het belang is van de Gemeenschap
deze Overeenkomst goed te keuren,
Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Republiek

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

OVEREENKOMST
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania
inzake de visserij in de wateren van Tanzania
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,
hierna „de Gemeenschap" genoemd, en
DE REGERING VAN DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA,
hierna „Tanzania" genoemd,
GEZIEN de geest van samenwerking die tot uiting komt in de ACS-EEG-Overeenkomst en de goede
samenwerking tussen de Gemeenschap en Tanzania,
GEZIEN het verlangen van Tanzania om de rationele exploitatie van de visbestanden via een hechtere
samenwerking te bevorderen,
ERAAN HERINNEREND dat de Gemeenschap en Tanzania het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties
hebben ondertekend en dat Tanzania, overeenkomstig dat Verdrag, een exclusieve economische zone heeft
vastgesteld die zich uitstrekt tot 200 zeemijl uit de kust, waarbinnen het overeenkomstig de beginselen van het
volkenrecht soevereine rechten uitoefent inzake de exploratie, de exploitatie, de instandhouding en het beheer van
de rijkdommen in die zone,
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VERLANGENDE om de tot wederzijds voordeel strekkende samenwerking op het gebied van de visserij te
ontwikkelen en te intensiveren,
VASTBESLOTEN hun betrekkingen te grondvesten op wederzijds vertrouwen en eerbiediging van eikaars
belangen op het gebied van de visserij,
VERLANGENDE de bepalingen en voorwaarden vast te stellen die zullen gelden ten aanzien van de activiteiten die
voor beide partijen van belang zijn,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
Deze Overeenkomst heeft ten doel de beginselen en regels
vast te stellen die zullen gelden voor de uitoefening van de
visserij door vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat van de
Gemeenschap voeren, hierna „vaartuigen van de Gemeenschap" genoemd, in de wateren die, wat de visserij betreft,
onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Tanzania vallen,
hierna „visserijzone van Tanzania" genoemd, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag inzake het recht van de zee
van de Verenigde Naties en andere regels van het volkenrecht.

Artikel 2
1.
Tanzania staat toe dat vaartuigen van de Gemeenschap
overeenkomstig deze Overeenkomst de visserij beoefenen in
de visserijzone van Tanzania.
2.
Deze visserijactiviteit valt onder de wetten van Tanzania.

Artikel 3
1.
De Gemeenschap verbindt zich ertoe alle nodige
maatregelen te nemen om te waarborgen dat vaartuigen van
de Gemeenschap zich houden aan deze Overeenkomst en de
wetten die gelden ten aanzien van de visserij in de visserij zone
van Tanzania, zulks overeenkomstig het Verdrag inzake het
recht van de zee van de Verenigde Naties en andere regels van
het volkenrecht.
2.
De autoriteiten van Tanzania stellen de Commissie van
de Europese Gemeenschappen in kennis van elk voornemen
tot wijziging van bedoelde wetten.

Artikel 4
1.
Vaartuigen van de Gemeenschap mogen in het kader
van deze Overeenkomst in de visserijzone van Tanzania
alleen vissen als zij in het bezit zijn van een geldige
visvergunning.
2.
De vergunningen worden door de autoriteiten van
Tanzania afgegeven binnen de in het Protocol vastgestelde
grenzen.
3.
Een op verzoek van de Gemeenschap door de autoriteiten van Tanzania verleende vergunning wordt slechts
afgegeven als door de betrokken reder een visrecht is
betaald.

4.
De voorschriften voor het aanvragen van de vergunningen, de geldigheidsduur van de vergunningen, het bedrag
van het visrecht, voorschriften inzake de betaling ervan en de
visserijzones waarvoor de vergunningen gelden, zijn vermeld
in de bijlage.
5.
Een vergunning wordt afgegeven voor een bepaald
vaartuig en is niet overdraagbaar.

Artikel 5
Partijen verbinden zich ertoe hun optreden met het oog op het
beheer en de instandhouding van de levende rijkdommen in
de Indische Oceaan, met name voor wat de sterk migrerende
soorten betreft, te coördineren, hetzij rechtstreeks hetzij in
het kader van internationale organisaties, en om wetenschappelijk onderzoek ter zake te vergemakkelijken.

Artikel 6
Vaartuigen die over een vergunning beschikken om in het
kader van deze Overeenkomst te vissen in de visserijzone van
Tanzania dienen de autoriteiten van Tanzania overeenkomstig de bepalingen van de bijlage mededeling te doen van de
vangsten en andere relevante gegevens.

Artikel 7
Als tegenprestatie voor de krachtens artikel 2 toegekende
visserijrechten betaalt de Gemeenschap aan Tanzania
bepaalde bedragen overeenkomstig de bepalingen van het
Protocol, onverminderd de financiering waarvoor Tanzania
in aanmerking komt in het kader van de ACS-EEG-Overeenkomst.

Artikel 8
1.
Onverminderd de uitoefening door Tanzania van de
soevereiniteit of de jurisdictie in zijn visserijzone komen
partijen overeen een Gemengde Commissie op te richten om
toezicht te houden op de uitvoering, de uitlegging en de goede
werking van de Overeenkomst.
2.
De Gemengde Commissie komt bijeen op verzoek van
een van beide partijen. Partijen overleggen ten minste 30
dagen van tevoren over datum en agenda van de vergaderingen van de Gemengde Commissie.
3.
Over eventuele geschillen inzake de uitlegging of de
toepassing van de Overeenkomst wordt door de partijen
overleg gepleegd.

27. 7. 90

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 187/35

Artikel 9

Artikel 12

1.
Indien de autoriteiten van Tanzania op grond van de
ontwikkeling van de visbestanden besluiten instandhoudingsmaatregelen te nemen die een ongunstige invloed
hebben op de activiteiten van vaartuigen van de Gemeenschap, plegen partijen overleg met het oog op de aanpassing
van de bijlage en het Protocol bij deze Overeenkomst.

De bijlage en het Protocol bij deze Overeenkomst vormen een
integrerend deel van deze Overeenkomst en behoudens
andersluidende bepalingen geldt een verwijzing naar deze
Overeenkomst tevens als verwijzing naar de bijlage en het
Protocol.

2.
Bij dit overleg wordt uitgegaan van het beginsel dat bij
een aanzienlijke vermindering van de visserijrechten waarin
in het Protocol is voorzien, de door de Gemeenschap te
betalen financiële compensatie dienovereenkomstig wordt
verlaagd.

Artikel 13

3.
Alle instandhoudingsmaatregelen van de autoriteiten
van Tanzania moeten op objectieve en wetenschappelijke
criteria gebaseerd zijn en gelijkelijk worden toegepast op de
vaartuigen van de Gemeenschap en die van andere derde
landen, onverminderd de bijzondere overeenkomsten tussen
de ontwikkelingslanden in hetzelfde geografische gebied,
inclusief wederzijdse visserijovereenkomsten.

1.
De Overeenkomst wordt gesloten voor een eerste
periode van drie jaar, ingaande op de datum waarop de
Overeenkomst in werking treedt. Indien geen van de partijen
de Overeenkomst ten minste zes maanden voor het verstrijken van deze periode van drie jaar door middel van een
kennisgeving heeft opgezegd, wordt de Overeenkomst vervolgens telkens met drie jaar verlengd indien zij niet ten
minste drie maanden voor het einde van de periode van drie
jaar door middel van een kennisgeving wordt opgezegd.

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst is van invloed
of loopt vooruit op de standpunten van partijen met
betrekking tot vraagstukken inzake het recht van de zee.

2.
Indien een partij de Overeenkomst opzegt beginnen de
partijen onderhandelingen. Voor het verstrijken van de
geldigheidsduur van het Protocol voeren partijen onderhandelingen om in onderling overleg vast te stellen welke
wijzigingen of aanvullingen van de bijlage of het Protocol
vereist zijn. Zij kunnen in onderling overleg voorts op elk
tijdstip onderhandelingen openen.

Artikel 11

Artikel 14

Deze Overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de
gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in
dat Verdrag neergelegde voorwaarden en, anderzijds, op het
grondgebied van de Verenigde Republiek Tanzania.

Deze Overeenkomst, in tweevoud opgesteld in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de
Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde alle
teksten gelijkelijk authentiek, treedt in werking op de dag van
de ondertekening.

Artikel 10

BIJLAGE
VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ IN DE VISSERIJZONE VAN
TANZANIA DOOR VAARTUIGEN VAN DE GEMEENSCHAP
Formaliteiten voor het aanvragen en de afgifte van vergunningen
a) De Commissie van de Europese Gemeenschappen dient via haar delegatie in Tanzania bij het ministerie
van Tanzania dat bevoegd is voor visserij ten minste 30 dagen voor het begin van de aangevraagde
geldigheidsperiode een door de reder opgestelde aanvraag in voor elk vaartuig waarmee hij in het kader van
deze Overeenkomst wil vissen. Bij de aanvraag moet een bewijs van betaling van het vereiste visrecht
worden gevoegd. De aanvragen worden ingediend op de daartoe door Tanzania verstrekte formulieren,
waarvan een model als aanhangsel hierbij is gevoegd.
b) Elke vergunning wordt aan de reder verleend voor één bepaald vaartuig. Op verzoek van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen kan en, in geval van overmacht, moet de vergunning voor een vaartuig
worden vervangen door een vergunning voor een ander vaartuig van de Gemeenschap dat dezelfde
kenmerken heeft. In het laatste geval is voor de resterende geldigheidsperiode geen visrecht verschuldigd.
c) De vergunningen worden 15 werkdagen na de indiening van de aanvragen afgehaald bij de autoriteiten van
Tanzania door de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Tanzania.
d) De vergunning moet steeds aan boord zijn.
De autoriteiten van Tanzania delen vóór de inwerkingtreding van de Overeenkomst mee welke regeling
voor de betaling van de visrechten geldt, en met name welke bankrekening en munteenheid dienen te
worden gebruikt.
In de visrechten zijn alle nationale en plaatselijke belastingen, met uitzondering van de kosten van diensten,
begrepen.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 187/36

2. Periode van geldigheid van de vergunningen en wijze van betaling
a) De periode van geldigheid van de vergunningen bedraagt één jaar. De vergunningen kunnen worden
verlengd.
b) De visrechten bedragen 20 ecu per ton die in de visserijzone van Tanzania wordt gevangen. Vergunningen
worden afgegeven nadat een forfaitair bedrag van 1 000 ecu per jaar als voorschot aan Tanzania is betaald
voor elk vaartuig voor de zegenvisserij op tonijn, overeenkomende met de jaarlijkse visrechten voor 50 ton
in de visserijzone van Tanzania gevangen tonijn, en nadat een forfaitair bedrag van 200 ecu per jaar is
betaald voor elk beuglijnvaartuig, overeenkomende met de jaarlijkse visrechten voor 10 ton in de
visserijzone van Tanzania gevangen tonijn en vis van andere migrerende soorten.
Aan de hand van de door de reders ingediende vangstaangiften, bevestigd door de wetenschappelijke
instituten die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van de vangstcijfers (Orstom en het Spaanse
Instituut voor Oceanografie) stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen de definitieve
visrechten vast die voor elk vaartuig voor het visjaar zijn verschuldigd. Verschuldigde aanvullende
bedragen moeten door de reders binnen 30 dagen op een door de autoriteiten van Tanzania opgegeven
rekening worden overgemaakt.
Wanneer het totale voor de werkelijke vangsten verschuldigde bedrag kleiner is dan het betaalde
voorschot, kan het verschil niet door de reder worden teruggevorderd.
3.

Waarnemers
a) Op verzoek van de autoriteiten van Tanzania wordt op de vaartuigen een door hen aangewezen waarnemer
aan boord genomen om de in de visserijzone van Tanzania gedane vangsten te controleren. Aan de
waarnemers dient alle medewerking te worden verleend die nodig is voor de uitvoering van deze taak, en
moet met name toegang worden verleend tot plaatsen en documenten. Een waarnemer mag niet langer aan
boord blijven dan voor de uitvoering van zijn taak nodig is. Zolang de waarnemer aan boord is, worden
hem passend logies en passend voedsel aangeboden. Het loon en de sociale-zekerheidspremies van de
waarnemer worden door de autoriteiten van Tanzania betaald. Als een vissersvaartuig dat een waarnemer
van Tanzania aan boord heeft, de visserijzone van Tanzania verlaat, wordt alles in het werk gesteld om
ervoor te zorgen dat de waarnemer zo spoedig mogelijk naar Tanzania kan terugkeren; de hiermee
gemoeide kosten zijn voor rekening van de reder.
b) De autoriteiten van Tanzania kunnen verlangen dat vaartuigen onder dezelfde als de hierboven genoemde
voorwaarden een bioloog aan boord nemen. Er mag evenwel niet worden verlangd dat de vaartuigen
tegelijk een waarnemer en een bioloog aan boord nemen.

4.

Radioberichten
Bij de beoefening van de visserij in de visserijzone van Tanzania delen de vaartuigen alle drie dagen hun positie
en vangsten mee. Bij het binnenvaren en het verlaten van de visserijzone van Tanzania delen de vaartuigen
eveneens hun positie en de vangsten die zij aan boord hebben mee. De roepnaam, de frequentie en de werkuren
van het radiostation moeten worden vermeld in de bijlage bij de vergunning.

5.

Visserijzones
De vaartuigen uit de Gemeenschap mogen in de gehele visserijzone van Tanzania vissen.

6.

Vuurwapenverbod
Vaartuigen die in de visserijzone van Tanzania mogen vissen, mogen geen vuurwapens aan boord hebben, ook
niet voor zelfverdediging.

7. Eigendom van zeldzame soorten
Alle mariene soorten die op grond van hun zeldzaamheid of ter wille van het biologische onderzoek beschermd
zijn en worden gevangen door een vaartuig uit de Gemeenschap dat in de visserijzone van Tanzania vist, zijn
eigendom van de autoriteiten van Tanzania en worden zo spoedig mogelijk en in de best mogelijke toestand
kosteloos in een haven van Tanzania afgeleverd.
8. Overtredingen
a) Overtredingen worden overeenkomstig Tanzaniaans recht bestraft.
b) De delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Tanzania wordt binnen 48 uur op de
hoogte gebracht van iedere beweerde overtreding door een vaartuig dat in het bezit is van een in het kader
van deze Overeenkomst verleende geldige vergunning, en ontvangt tevens een kort verslag over de
omstandigheden.
9. Inspectie
De vaartuigen laten ook andere vertegenwoordigers van Tanzania die belast zijn met inspectie en controle, aan
boord komen en staan hen bij in de uitoefening van hun taak.
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Aanhangsel
AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING VOOR DE TONIJNVISSERIJ IN DE VISSERIJZONE VAN
TANZANIA

DEEL A
Naam van de reder:
Adres van de reder:

Kantooradres van de reder:

DEELB
In te vullen voor ieder vaartuig
1.

Geldigheidsperiode:

2.

Naam van het vaartuig:

3.

Bouwjaar:

4.

Oorspronkelijke vlaggestaat:

5.

Huidige vlaggestaat:

6. Aankoopjaar:
7.

Registratiehaven en registratienummer:

8.

Vismethode:

9.

Bruto-registertonnage (brt):

10.

Roepletters:

11.

Lengte over alles (m):

12.

Boeg(m):

13.

Holte (m):

14.

Constructiemateriaal romp:

15.

Motorvermogen (pk):

16.

Snelheid (knopen):

17.

Capaciteit van de bemanningsruimte:

18.

Inhoud van de brandstoftanks (m3):

19.

Vriescapaciteit (ton / etmaal) en gebruikt vriessysteem:

20.

Kleur van de romp:

21.

Kleur van de bovenbouw:
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22. Communicatiesysteem aan boord:

Merk

Type

Model

Vermogen
(watt)

Frequenties
Bouwjaar
Ontvangst

Transmissie

23. Navigatie- en opsporingsapparatuur:
Type

Merk

Model

Bij eerste aanvragen moeten twee kleurenfoto's van het zijaanzicht van het vaartuig worden gevoegd.
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens juist zijn.

Datum:

Handtekening:
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PROTOCOL
inzake de visserijrechten en de financiële compensatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de visserij in de
wateren van Tanzania

Artikel 1
1.
Op grond van artikel 2 van de Overeenkomst worden
voor een periode van drie jaar, ingaande op de datum van
inwerkingtreding van de Overeenkomst, de volgende visserijrechten toegekend:
vaartuigen voor de zegenvisserij op tonijn: vergunningen
voor 46 vaartuigen,
vaartuigen voor de beugvisserij op tonijn en andere migrerende soorten: vergunningen voor acht vaartuigen.
2.
Voorts wordt in de eerste of een volgende vergadering
van de in artikel 8 van de Overeenkomst bedoelde Gemengde
Commissie aandacht geschonken aan het toekennen van
visserijrechten voor demersale vissoorten en schaaldieren
onder voorwaarden die, evenals de overeenkomstige financiële compensatie van de Gemeenschap, door die Commissie
worden vastgesteld.

ciering van wetenschappelijke en technische programma's
(waaronder ook installaties, infrastructuur enz.) die ten doel
hebben de kennis over de visbestanden in de visserijzone van
Tanzania te vergroten en de aankoop en/of het onderhoud
mogelijk te maken van uitrusting om de administratieve
structuur met betrekking tot de visserij in Tanzania te
verbeteren. Van dit bedrag mag, op verzoek van de autoriteiten van Tanzania, ten hoogste 130 000 ecu worden
gebruikt ter dekking van de bijdrage van Tanzania aan
internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor het
beheer van de visserij en/of onderzoek op visserij gebied in de
Indische Oceaan.
2. De bevoegde autoriteiten van Tanzania doen de Commissie een kort verslag over de besteding van het betrokken
bedrag toekomen.
3.
De bijdrage van de Gemeenschap voor de wetenschappelijke en technische programma's wordt telkens overgemaakt op een door de autoriteiten van Tanzania op te geven
rekening.

Artikel 2
1. De financiële compensatie als bedoeld in artikel 7 van
de Overeenkomst wordt voor de geldigheidsduur van dit
Protocol vastgesteld op 1 050 000 ecu, te betalen in drie
gelijke jaarlijkse termijnen.
2.
Dit bedrag komt overeen met de in artikel 1 bedoelde
visserijrechten voor maximaal 7 000 ton in de visserijzone
van Tanzania te vangen tonijn en andere migrerende soorten
per jaar. Als de totale vangst van vaartuigen uit de Gemeenschap in de visserijzone van Tanzania op jaarbasis de
voornoemde hoeveelheid overschrijdt, wordt bovengenoemd
bedrag verhoogd met 50 ecu per ton extra.
3.
De besteding van deze compensatie valt uitsluitend
onder de bevoegdheid van Tanzania.
4.
De financiële compensatie wordt betaald op een rekening die is geopend bij een door Tanzania aangewezen
financiële instelling of andere instantie.

Artikel 4
De twee partijen zijn het erover eens dat de verbetering van de
vakbekwaamheid en kennis van de bij de visserij betrokken
personen essentieel is voor een vruchtbare samenwerking.
Daarom zal de Gemeenschap het nodige doen om onderdanen van Tanzania te helpen bij het vinden van werkgelegenheid in onderwijsinstellingen of bedrijven in de Lid-Staten of
Staten waarmee zij samenwerkingsovereenkomsten heeft
gesloten en zal zij 200 000 ecu beschikbaar stellen voor
beurzen voor ten hoogste vijf jaar voor studie of praktijkopleiding in de verschillende takken van wetenschap, techniek
en economie die betrekking hebben op de visserij. Van dit
bedrag mag, op verzoek van de autoriteiten van Tanzania,
50 000 ecu worden gebruikt ter dekking van de kosten voor
het bijwonen van internationale bijeenkomsten over de
visserij.

Artikel 5
Artikel 3
1. De Gemeenschap betaalt in de in artikel 1 bedoelde
periode tevens een bijdrage van 430 000 ecu voor de finan-

Als de Gemeenschap de in de artikelen 2 en 3 bedoelde
betalingen niet verricht, kan de Visserij overeenkomst worden geschorst.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1352/90 tot
vaststelling van de prijzen in de sector rijst voor het verkoopseizoen 1990/1991
COM(90) 246 def.
(Door de Commissie ingediend op 15 juni 1990)
(90/C 187/08)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Artikel 1

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 89, lid 2,

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1352/90 wordt gelezen als volgt:

Gezien het voorstel van de Commissie,

„Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Voor het verkoopseizoen 1990/1991 worden de prijzen
in de sector rijst vastgesteld als volgt:

Overwegende dat op grond van artikel 68 en artikel 70,
lid 1, van de Akte van Toetreding bij Verordening (EEG)
nr. 1352/90 van de Raad (*) voor Spanje een andere interventieprijs is vastgesteld dan voor de landen van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 decembver 1985;
Overwegende dat de interventieregeling sedert de toetreding
op een aantal punten is gewijzigd en dat op grond daarvan
vanaf het verkoopseizoen 1990 /1991 voor Spanje de voor de
landen van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31
december 1985 geldende interventieprijs moet worden toegepast,

a) interventieprijs padie: 314,19 ecu per ton;
b) richtprijs gedopte rijst: 546,88 ecu per ton.".

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1990.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(») PB nr. L 134 van 28. 5. 1990, blz. 17.

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de
conformiteit van die apparatuur
COM(90) 263 def. — SYN 204
(Door de Commissie ingediend op 20 juni 1990 krachtens artikel 149, lid 3, van het EEGVerdrag)
(90/C 187/09)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Richtlijn 86/361/EEG (J) de eerste
fase van de wederzijdse erkenning van goedkeuringen van
eindapparatuur voor telecommunicatie is ingevoerd en in
met name artikel 9 daarvan is voorzien in een vervolgfase

In samenwerking met het Europese Parlement,

(») PB nr. L 217 van 7. 8. 1986, blz. 21.
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voor de volledige wederzijdse erkenning van typegoedkeuring van eindapparatuur;
Overwegende dat Beschikking 87/95/EEG (J) de maatregelen behelst die met het oog op de bevordering van de
normalisatie in Europa en de opstelling en de tenuitvoerlegging van normen op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie ten uitvoer moeten worden
gelegd;
Overwegende dat in het Groenboek van de Commissie over
de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor
telecommunicatiediensten en -apparatuur (2) als maatregel
wordt voorgesteld de volledige wederzijdse erkenning van
typegoedkeuring versneld in te voeren, aangezien dat voor de
ontwikkeling van een concurrerende communautaire markt
voor eindapparatuur van essentieel belang is;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 30 juni 1988
inzake de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt
voor telecommunicatiediensten en -apparatuur tot 1992 (3)
de volledige wederzijdse erkenning van de typegoedkeuring
van eindapparatuur op basis van de snelle opstelling van
gemeenschappelijke Europese specificaties van conformiteit
als een hoofddoel van het telecommunicatiebeleid
beschouwt;
Overwegende dat de bedrijfstak waarin eindapparatuur
wordt vervaardigd een essentieel onderdeel van de telecommunicatiesector is, welke laatste op zijn beurt een van de
steunpilaren van de communautaire economie vormt;
Overwegende dat in de resolutie van 7 mei 1985 {*) in een
nieuwe aanpak van de technische harmonisatie en normalisatie wordt voorzien;
Overwegende dat het toepassingsgebied van de richtlijn op
een zodanige algemene definitie van de term „eindapparatuur" moet zijn gebaseerd, dat de technische ontwikkeling
van produkten mogelijk blijft;
Overwegende dat naar huidig Gemeenschapsrecht, in weerwil van een van de grondregels van de Gemeenschap,
namelijk vrijheid van verkeer van goederen, belemmeringen
van het handelsverkeer binnen de Gemeenschap als gevolg
van verschillen in de nationale wetgevingen met betrekking
tot het in de handel brengen van produkten, moeten worden
aanvaard voor zover kan worden erkend dat deze noodzakelijk zijn om aan dwingende eisen te kunnen voldoen; dat
derhalve harmonisatie van de wetgevingen in dat geval
beperkt moet blijven tot die voorschriften die nodig zijn om
aan de wezenlijke vereisten ten aanzien van eindapparatuur
te kunnen voldoen; dat deze vereisten vanwege het essentiële
karakter ervan in de plaats van de desbetreffende nationale
voorschriften moeten komen;
Overwegende dat aan de wezenlijke vereisten moet worden
voldaan ten einde het algemene belang veilig te stellen; dat
deze vereisten oordeelkundig moeten worden toegepast, in
die zin dat rekening moet worden gehouden met de stand van
de techniek ten tijde van de vervaardiging, alsmede met de
economische eisen;
(»)
(2)
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Overwegende dat Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19
februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch
materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (s) en Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28
maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften ( 6 ), gewijzigd
bij Richtlijn 88/ 182/EEG ( 7 ), onder meer op het gebied van
telecommunicatie en informatietechnologie van toepassing
zijn;

Overwegende dat ook Richtlijn 89/336/EEG van de Raad
van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit (8) onder meer op het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie van toepassing is;

Overwegende dat het, met betrekking tot de essentiële
veiligheidsvoorschriften en ten einde de fabrikanten te
ondersteunen bij het aantonen dat aan de wezenlijke vereisten is voldaan, wenselijk is dat er op Europees niveau
geharmoniseerde normen bestaan op het gebied van de
preventie van risico's die uit het ontwerp en de vervaardiging
van eindapparatuur mochten voortvloeien; dat deze normen
tevens de controle op de overeenstemming met de wezenlijke
vereisten mogelijk moeten maken; dat deze op Europees
niveau geharmoniseerde normen door privaatrechtelijke
instellingen worden opgesteld; dat die normen hun niet
bindende karakter dienen te behouden; dat daartoe het
Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees
Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec),
overeenkomstig de op 13 november 1984 ondertekende
algemene richtsnoeren voor de samenwerking tussen de
Commissie en deze beide instellingen, als bevoegde instellingen voor de vaststelling van geharmoniseerde normen worden erkend; dat in de zin van de onderhavige richtlijn onder
een geharmoniseerde norm wordt verstaan een technische
specificatie (Europese norm of harmonisatiedocument) die
door een van beide of door genoemde instellingen is aangenomen na opdracht van de Commissie, overeenkomstig de
bepalingen van Richtlijn 83/189/EEG en uit hoofde van
bovengenoemde algemene richtsnoeren;

Overwegende dat met de formele goedkeuring van 12
februari 1988 van de statuten van het Europees Instituut
voor Telecommunicatienormen (Etsi) voor het ostellen van
geharmoniseerde normen op het gebied van de telecommunicatie een nieuwe mogelijkheid is geschapen; dat het, zodra
de Lid-Staten de onder hun bevoegdheid vallende procedureregels van Etsi hebben ingevoerd, mogelijk zal zijn Etsi in
het kader van de in Richtlijn 83/189/EEG omschreven
Europese normalisatie in te passen;

Overwegende dat het met betrekking tot de met interactie
met openbare telecommunicatienetwerken verband houdende wezenlijke vereisten over het algemeen niet mogelijk is
(5)
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anders aan die vereisten te voldoen dan door unieke oplossingen; dat dergelijke oplossingen derhalve verplicht moeten
worden gesteld;

3.
Het doel waarvoor de apparatuur zal worden gebruikt
wordt door de fabrikant of leverancier van de apparatuur
bekendgemaakt.

Overwegende dat het van essentieel belang is dat de aangewezen instanties in de hele Gemeenschap aan hoge normen
voldoen en tevens voldoen aan minimumcriteria met betrekking tot deskundigheid, onpartijdigheid en financieel of
anderszins van klanten onafhankelijk zijn;

Artikel 2

Overwegende dat het ter ondersteuning van de Commissie bij
de uitvoering van haar uit deze richdijn voortvloeiende taken
wenselijk is een comité in het leven te roepen, waarin de bij de
tenuitvoerlegging van deze richdijn rechtstreeks betrokken
partijen, in het bijzonder de met de conformiteitscertificering
belaste nationale instanties, zitting hebben; dat vertegenwoordigers van de telecommunicatieorganisaties, gebruikers, consumenten, fabrikanten, dienstverleners en de vakbonden het recht hebben om geraadpleegd te worden;
Overwegende dat de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten
op hun grondgebied voor veiligheid, gezondheid en andere,
onder de wezenlijke vereisten vallende aspecten, haar neerslag moet vinden in een vrijwaringsclausule die in adequate
communautaire beschermingsprocedures voorziet;
Overwegende dat degenen tot wie een in het kader van deze
richdijn genomen besluit is gericht, kennis moeten krijgen
van de redenen voor dat besluit en de hen ter beschikking
staande rechtsmiddelen;
Overwegende dat de maatregelen die tot een geleidelijke
totstandbrenging van de interne markt moeten leiden, moeten worden vastgesteld binnen een periode die op 31
december 1992 eindigt; dat de interne markt een ruimte
zonder binnengrenzen vormt waarbinnen vrij verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd,

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om ervoor te
zorgen dat eindapparatuur uitsluitend in de handel kan
worden gebracht of in bedrijf gesteld, indien zij aan de in deze
richtlijn vastgelegde eisen voldoet, op passende wijze wordt
geïnstalleerd en onderhouden en overeenkomstig haar
bestemming wordt gebruikt.

Artikel 3
Eindapparatuur moet aan de volgende wezenlijke vereisten,
wanneer zij relevant zijn, voldoen:
a) veiligheid van de gebruiker voor zover in deze eis niet bij
Richtlijn 73/23/EEG is voorzien;
b) veiligheid van het personeel van openbare telecommunictffte-netwerkexploitanten voor zover in deze eis niet bij
Richdijn 73/23/EEG is voorzien;
c) bescherming van het openbare telecommunicatienetwerk
tegen schade;
d) „interworking"van eindapparatuur met netwerkapparatuur ten behoeve van het tot stand brengen, het wijzigen,
het afrekenen van kosten en het eindigen van reële of
virtuele verbindingen;
e) „interworking" van eindapparatuur in gerechtvaardigde
gevallen, zoals bepaald overeenkomstig de in artikel 13
omschreven procedure.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 4
HOOFDSTUK 1
Toepassingsgebied, in de handel brengen en vrij verkeer

De Lid-Staten mogen het in de handel brengen, het vrije
verkeer en het op hun grondgebied gebruiken van eindapparatuur die aan de bepalingen van deze richdijn voldoet, niet
belemmeren.

Artikel 1
1.

Deze richtlijn is van toepassing op eindapparatuur.
Artikel S

2.
Voor de doeleinden van deze richtlijn wordt onder
„eindapparatuur" verstaan apparatuur die bedoeld is
a) om door middel van een elektrisch geleidend systeem
aangesloten te worden op de aansluitingspunten van een
openbaar telecommunicatienetwerk, en /of
b) voor „interworking"met een openbaar telecommunicatienetwerk, en /of
c) voor „interworking" via een openbaar telecommunicatienetwerk.
In de gevallen bedoeld onder b) en c) kunnen de systemen ten
behoeve van „interworking" bestaan uit draad- of radioverbindingen, optische vezels of andere elektromagnetische
verbindingssystemen.

1.
De Lid-Staten gaan ervan uit dat eindapparatuur in
overeenstemming met de nationale normen, waarbij relevante geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn
bekendgemaakt, ten uitvoer zijn gelegd, aan de in artikel 3,
onder a) en b), bedoelde wezenlijke vereisten voldoet. De
Lid-Staten publiceren de referenties van bedoelde nationale
normen.
2.
Overeenkomstig de in artikel 13 omschreven procedure besluit de Commissie welke geharmoniseerde normen, die
de in artikel 3 , onder c), d) en e), bedoelde wezenlijke
vereisten inhouden, in technische voorschriften, waarmee
overeenstemming is verplicht en waarvan de referenties in het

27. 7. 90

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden
bekendgemaakt, geheel of gedeeltelijk worden omgezet.

Nr. C 187/43

4.
De Commissie houdt de Lid-Staten van de voortgang
en de uitkomst van deze procedure op de hoogte.

Artikel 6
HOOFDSTUK II
Wanneer een Lid-Staat of de Commissie van mening is dat de
in artikel 5 bedoelde geharmoniseerde normen niet geheel of
meer dan aan de in artikel 3 bedoelde wezenlijke vereisten
voldoen, legt de Commissie of de betreffende Lid-Staat deze
aangelegenheid, onder opgave van de redenen daartoe, voor
aan het in artikel 12 bedoelde comité, hierna „het Comité"
genoemd. Het Comité brengt onverwijld advies uit.
Aan de hand van het advies van het Comité en na overleg met
het bij Richtlijn 83/189/EEG ingestelde Permanent Comité,
stelt de Commissie de Lid-Staten ervan in kennis dat de
referenties naar deze normen en naar daarmee verband
houdende technische voorschriften al dan niet uit het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen moeten worden
verwijderd.

Artikel 7
1.
Wanneer een Lid-Staat vaststelt dat eindapparatuur
die, overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk III, van het
CE-merkteken is voorzien en naar behoren overeenkomstig
haar door de fabrikant bedoelde bestemming wordt
gebruikt, niet aan de betreffende wezenlijke vereisten voldoet, neemt hij alle nodige maatregelen om de apparatuur uit
de handel te nemen, onderscheidenlijk om het in de handel
brengen ervan te verbieden of te beperken.
De betreffende Lid-Staat stelt de Commissie onmiddelijk van
deze maatregel in kennis en geeft de redenen van zijn besluit
aan, met name of het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit:
a) een onjuiste toepassing van de in artikel 5 bedoelde
geharmoniseerde normen;
b) een leemte in de in artikel 5 bedoelde geharmoniseerde
nonnen zelf.
2.
De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de
betrokken partijen in overleg. Wanneer de Commissie na
afloop van het overleg vaststelt dat een in lid 1 bedoelde
maatregel is gerechtvaardigd, stelt zij de Lid-Staat die deze
heeft genomen en de overige Lid-Staten daarvan in kennis.
Wanneer de reden van het in lid 1 bedoelde besluit in een
leemte in de geharmoniseerde normen is gelegen en de
Lid-Staat de door hem genomen maatregelen wil handhaven,
legt de Commissie deze aangelegenheid, na overleg met de
betrokken partijen, binnen twee maanden aan het Comité
voor en leidt zij de in artikel 6 bedoelde procedures in.
3.
Wanneer eindapparatuur die niet met de betreffende
wezenlijke vereisten in overeenstemming is, toch van het
CE-merkteken is voorzien, neemt de bevoegde Lid-Staat
passende maarregelen tegen degene die het merkteken heeft
aangebracht en stelt de Commissie en de overige Lid-Staten
daarvan in kennis.

Conformiteitsbeoordeling

Artikel 8
1.
Al naar gelang van de keuze van de fabrikant of diens in
de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde wordt eindapparatuur ofwel onderworpen aan een EG-typeonderzoek als
beschreven in bijlage 1 of wel aan de EG-verklaring van
overeenstemming als beschreven in bijlage 4.
2.
Een EG-typeonderzoek als beschreven in bijlage 1 gaat
vergezeld van een verklaring die wordt afgegeven overeenkomstig de procedure voor de EG-verklaring van typeovereenstemming als beschreven in bijlage 2 of bijlage 3.
3.
De dossiers en de correspondentie in verband met de in
dit artikel bedoelde procedures worden gesteld in een
officiële taal van de Lid-Staat waar de genoemde procedure
wordt gevolgd of in een taal die voor de betrokken aangewezen instantie aanvaardbaar is.

Artikel 9
1.
De Lid-Staten delen elkaar en de Commissie mede
welke instanties zij hebben aangewezen voor de uitvoering
van taken die met de in artikel 8 bedoelde procedures
verband houden, voor welke specifieke taken ieder van die
instanties is aangewezen, alsmede de identificatiecode van
ieder van die instanties.
De Commissie maakt deze instanties en de taken waarvoor zij
zijn aangewezen in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekend en houdt deze gegevens daarin
bij.
2.
Voor het aanwij zen van instanties hanteren de Lid-Staten de in bijlage 5 opgenomen minimumcriteria. Instanties
worden verondersteld aan deze criteria te voldoen indien zij
beantwoorden aan de criteria van de desbetreffende geharmoniseerde normen.
3.
Een Lid-Staat die een instantie heeft aangewezen en
bemerkt dat deze niet meer aan de in lid 2 bedoelde criteria
om te worden aangewezen voldoet, trekt de aanwijzing in,
licht de Commissie en de overige Lid-Staten onverwijld
daarover in en herroept de aanmelding.
4.
Ten einde gemakkelijker te kunnen vaststellen of
eindapparatuur met de technische voorschriften en normen
overeenstemt, erkennen de aangewezen instanties documentatie die door de betrokken instanties in derde landen is
verstrekt, indien tussen de Gemeenschap en het betrokken
derde land overeenkomsten zijn gesloten op basis van een
voor beide partijen bevredigende overeenstemming.
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ners en de vakbonden en deelt het Comité de uitkomst van
dergelijke raadplegingen mede.

CE-merkteken van overeenstemming en opschriften
Artikel 13
Artikel 10
1.
Het CE-merkteken van overeenstemming bestaat uit
het symbool „CE" overeenkomstig het in bijlage 6 weergegeven model en wordt op een goed zichtbare plaats, duidelijk
leesbaar en duurzaam op de eindapparatuur aangebracht.
Het wordt gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar
waarin het werd aangebracht.
2.
Het is verboden merktekens aan te brengen die gemakkelijk tot verwarring met het CE-merkteken van overeenstemming kunnen leiden.
3.
Eindapparatuur wordt ter identificatie door de fabrikant van een type-, partij- of serienummer alsmede van zijn
naam voorzien.

Artikel 11
Indien wordt vastgesteld dat op eindapparatuur die:
— niet met een goedgekeurd type overeenstemt;
— overeenstemt met een goedgekeurd type dat niet aan de
daarvoor geldende wezenlijke vereisten voldoet,
het CE-merkteken is aangebracht of indien de fabrikant niet
aan zijn verplichtingen uit hoofde van de betreffende EG-verklaring van overeenstemming heeft voldaan, trekt de aangewezen instantie, onverminderd de krachtens artikel 7 genomen besluiten, het in bijlage 1 bedoelde EG-typeonderzoekcertificaat, het in bijlage 3 bedoelde goedkeuringscertificaat
„EG-kwaliteitssysteem" of het in bijlage 4 bedoelde EG-ontwerp-onderzoekcertificaat in.

1.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt een
ontwerp van de uit hoofde van artikel 5, lid 2, te nemen
maatregelen aan het in artikel 12 bedoelde Comité voor. Het
Comité brengt binnen een door de voorzitter naar gelang van
de urgentie van de aangelegenheid vast te stellen termijn over
het ontwerp advies uit. Het Comité spreekt zich uit met de
meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het
Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de
besluiten welke de Raad op voorstel van de Commissie dient
te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen
van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen
overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet
aan de stemming deel.
2.
De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast
wanneer zij met het advies van het Comité in overeenstemming zijn.
3.
Indien de voorgenomen maatregelen niet met het
advies van het Comité overeenstemmen of indien geen advies
is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad
een voorstel in met betrekking tot de te nemen maatregelen.
De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Indien de Raad binnen drie maanden na indiening van
het voorstel geen besluit heeft genomen, wordt de voorgestelde maatregel door de Commissie vastgesteld.

HOOFDSTUK V
Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 14
HOOFDSTUK IV
Het Comité

Artikel 12
1.
Hierbij wordt een Permanent Comité voor eindapparatuur opgericht, Comité voor de goedkeuring van telecommunicatieapparatuur (ACTE) genaamd. Het Comité bestaat
uit afgevaardigden die door de Lid-Staten worden aangewezen. Het wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van
de Commissie. Iedere Lid-Staat wijst twee afgevaardigden
aan. Zij kunnen door deskundigen worden bijgestaan.

1.
Wanneer voor bepaalde eindapparatuur geen geharmoniseerde normen, zoals in artikel 5 bedoeld, bestaan,
worden nationale specificaties van conformiteit toegepast.
Deze nationale specificaties dienen geen eisen te behelzen die
verder gaan dan strikt noodzakelijk is om aan de in artikel 3
omschreven wezenlijke vereisten te voldoen.
Het recht om eindapparatuur die op basis van nationale
specificaties van conformiteit van een nationale typegoedkeuring is voorzien, in de handel te brengen, is beperkt tot het
grondgebied van de Lid-Staat waar de nationale specificaties
van conformiteit van toepassing zijn, tenzij de apparatuur
aan de nationale specificaties van een andere Lid-Staat
voldoet en voor wederverkoop en gebruik in die andere
Lid-Staat is bestemd.

Het Comité stelt zijn eigen reglement van orde vast.
2.
De Commissie raadpleegt op gezette tijden de vertegenwoordigers van de telecommunicatieorganisaties, de
gebruikers, de consumenten, de fabrikanten, de dienstverle-

2.
Ten behoeve van nationale typegoedkeuring erkent een
nationale instantie een door een aangewezen instantie van
een andere Lid-Staat afgegeven en van de geëigende testrapporten vergezeld certificaat van overeenstemming met haar
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eigen nationale specificatie van conformiteit, zonder te eisen
dat tests opnieuw moeten worden uitgevoerd.
Ten behoeve van nationale typegoedkeuring erkent een
nationale instantie een certificaat van overeenstemming op
basis van de nationale conformiteitsspeeificaties van een
andere Lid-Staat, op voorwaarde dat deze specificaties
gelijkwaardig zijn aan die welke in de Lid-Staat waarin de
instantie is gevestigd, worden gehanteerd.

Artikel 14 bis
De Commissie stelt om de twee jaar een verslag op over de
uitvoering van deze richtlijn, waarin ook de geboekte
vooruitgang staat vermeld met het opstellen van de desbetreffende geharmoniseerde normen en de omzetting daarvan
in verplichte technische voorschriften, alsmede eventuele
problemen die zich in de loop van de uitvoering hebben
voorgedaan. In het verslag wordt tevens een overzicht
gegeven van de werkzaamheden van het overeenkomstig
artikel 12 opgerichte Comité en wordt een beoordeling
gegeven van de vooruitgang die er is geboekt met het tot stand
komen van een open concurrentie Ie markt voor eindapparatuur op communautair niveau, overeenkomstig de in artikel 3 genoemde wezenlijke vereisten.

Nr. C 187/45
Artikel 15

Richtlijn 86/361/EEG wordt met ingang van 1 januari
1992 (») ingetrokken.

Artikel 16
1.
De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om
vóór 1 januari 1992 (*) aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Krachtens de eerste alinea vastgestelde bepalingen houden
een uitdrukkelijke verwijzing naar de onderhavige richtlijn

2.
De Lid-Staten delen de Commissie de bepalingen van
nationaal recht mede, die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Artikel 17
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
0) Aan te passen aan de datum waarop de richtlijn wordt vastgesteld.

BIJLAGE 1

EG-TYPEONDERZOEK

Het EG-typeonderzoek is dat deel van de procedure waarbij een aangewezen instantie vaststelt en verklaart
dat eindapparatuur die voor de voorgenomen produktie representatief is en hierna met het „type" wordt
aangeduid, aan de daarvoor geldende wezenlijke vereisten voldoet.
De aanvraag om een EG-typeonderzoek wordt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gevolmachtigde bij een van de voor de uitvoering van EG-typeonderzoeken aangewezen instanties
ingediend.
De aanvraag omvat:
— de opgave van de naam en het adres van de fabrikant en, indien de aanvraag door zijn gevolmachtigde
wordt ingediend, eveneens diens naam en adres;
— een schriftelijke verklaring dat de aanvraag niet bij enige andere aangewezen instantie is ingediend;
— de in punt 3 beschreven technische documentatie.
De aanvrager stelt het benodigde aantal exemplaren van het type ter beschikking van de aangewezen
instantie.
De technische documentatie maakt het ontwerp, de vervaardiging en de werking van het produkt
begrijpelijk, voor zover dit relevant is voor de vaststelling van conformiteit van het produkt met de
daarvoor geldende wezenlijke vereisten.
Voor zover dit voor de vaststelling van conformiteit van belang is, omvat de documentatie:
— een algemene beschrijving van het type;
— concepttekeningen van het ontwerp en de fabricage, alsmede schema's van onderdelen, halffabrikaten,
schakelingen enz.;
— beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn om genoemde tekeningen en schema's en de werking van
het produkt te kunnen begrijpen;
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— een lijst van de in artikel 5 bedoelde en volledig dan wel ten dele toegepaste normen, van verklaringen
van overeenstemming met de in artikel 5, lid 1, bedoelde normen voor zover deze zijn toegepast en,
voor zover zulks niet het geval is, van beschrijvingen van de oplossingen waarvan gebruik is gemaakt
om aan de wezenlijke vereisten te voldoen;
— resultaten van berekeningen die ten behoeve van het ontwerp zijn gemaakt, van onderzoeken die zijn
uitgevoerd, enz.;
— testrapporten.
4.

De aangewezen instantie zal:

4.1.

de technische documentatie bestuderen, onderzoeken of het type in overeenstemming daarmee werd
gefabriceerd en nagaan welke onderdelen wel en welke onderdelen niet in overeenstemming met de
betreffende bepalingen van de in artikel 5, lid 1, bedoelde normen zijn ontworpen;

4.2.

de passende onderzoeken en nodige tests uitvoeren, of doen uitvoeren, om na te gaan of in het geval dat de
in artikel 5, lid 1, bedoelde normen niet zijn toegepast, de oplossingen waarvan de fabrikant gebruik heeft
gemaakt aan de in artikel 3, onder a) en b), bedoelde wezenlijke vereisten van de richdijn voldoen;

4.3.

de passende onderzoeken en nodige tests uitvoeren, of doen uitvoeren, om na te gaan of het type aan de
betreffende, in artikel 5, lid 2, bedoelde, geharmoniseerde nonnen voldoet.

5.

Wanneer het type aan dé daarvoor geldende wezenlijke vereisten voldoet, verstrekt de aangewezen
instantie de aanvrager een EG-typeonderzoekcertificaat. Dat certificaat bevat naast de naam en het adres
van de fabrikant, de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden waaronder het certificaat geldig is en de
gegevens die nodig zijn om het goedgekeurde type te kunnen identificeren.
De relevante stukken van de technische documentatie worden bij het certificaat gevoegd en blijven in het
bezit van de aangewezen instantie.

6.

De aanvrager stelt de aangewezen instantie die het EG-typeonderzoekcertificaat heeft afgegeven, van alle
wijzigingen in het goedgekeurde type op de hoogte.
Wijzigingen die in het goedgekeurde type worden aangebracht en gevolgen hebben voor de conformiteit
met de wezenlijke vereisten of voor de voorgeschreven gebruiksvoorwaarden voor het produkt, moeten
door de aangewezen instantie die het EG-typeonderzoekcertificaat heeft afgegeven, afzonderlijk worden
goedgekeurd. Deze bijkomende goedkeuringen worden in de vorm van aanvullingen bij het oorspronkelijke EG-typeonderzoekcertificaat gevoegd.

7.

Regelmatig worden door alle aangewezen instanties relevante gegevens bekendgemaakt met betrekking
tot:
— ingediende aanvragen om een EG-typeonderzoek;
— afgegeven EG-typeonderzoekcertificaten en aanvullingen;
— geweigerde EG-typeonderzoekcertificaten en aanvullingen;
— ingetrokken EG-typeonderzoekcertificaten en aanvullingen.

8.

Kopieën van de EG-typeonderzoekcertificaten en/of aanvullingen en eventuele bijlagen kunnen aan de
overige aangewezen instanties worden toegezonden.

BIJLAGE 2

EG-VERKLARING VAN TYPEOVEREENSTEMMING

1. Deze verklaring van overeenstemming is dat deel van de procedure waarbij de fabrikant verzekert en verklaart
dat de betreffende produkten overeenstemmen met het type dat in het EG-typeonderzoekcertificaat wordt
beschreven en aan de daarvoor geldende eisen van de richdijn voldoen. De fabrikant brengt op ieder exemplaar
het CE-merkteken aan en stelt een schriftelijke verklaring van overeenstemming op.
2. De fabrikant onderneemt al het nodige om ervoor te zorgen dat het fabricageproces produkten oplevert die
overeenstemmen met het in het EG-typeonderzoekcertificaat beschreven type en aan de daarvoor geldende
eisen van de richtlijn voldoen.
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3. Een door de fabrikant gekozen aangewezen instantie controleert steekproefsgewijs de produkten of geeft
daartoe opdracht. Uit de serie eindprodukten neemt de aangewezen instantie op de-plaats van fabricage een
geschikt monster, dat overeenkomstig de betreffende, in artikel 5 bedoelde norm(en) wordt onderzocht en aan
passende tests onderworpen om na te gaan of de eindprodukten aan de relevante eisen van de richtlijn voldoen.
Indien een of meer van de onderzochte produkten niet blijken te voldoen, treft de aangewezen instantie
passende maatregelen.

BIJLAGE 3

EG-VERKLARING VAN TYPEOVEREENSTEMMING (PRODUKTffiKWALITEITSBEWAKING)

1.

Deze verklaring van overeenstemming is dat deel van de procedure waarbij een fabrikant die aan de in
punt 2 vermelde verplichting voldoet, verzekert en verklaart dat de betreffende produkten overeenstemmen met het in het EG-typeonderzoekcertificaat beschreven type en aan de erop van toepassing zijnde eisen
van de richtlijn voldoen. De fabrikant brengt op ieder exemplaar het CE-merkteken aan en stelt een
schriftelijke verklaring van overeenstemming op.

2.

Voor de produktie, de eindcontrole en het testen van produkten maakt de fabrikant gebruik van een
goedgekeurd en in punt 3 nader omschreven kwaliteitssysteem; hij staat daartoe onder toezicht van een in
punt 4 nader omschreven EG-controle.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1.

De fabrikant dient bij één van de voor de goedkeuring van kwaliteitssystemen aangewezen instanties een
aanvraag om de beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.
De aanvraag omvat:
— alle informatie die met betrekking tot de voorgenomen categorie produkten van belang is;
— de documentatie van het kwaliteitssysteem;
— de garantie dat hij na goedkeuring van het kwaliteitssysteem de daaruit voortvloeiende verplichtingen
zal nakomen;
— de garantie het goedgekeurde kwaliteitssysteem te onderhouden en zorg te dragen voor de blijvende
geschiktheid en doeltreffendheid ervan;
— en, voor zover van toepassing, de technische documentatie van het goedgekeurde type en een kopie van
het EG-typeonderzoekcertificaat.

3.2.

Het kwaliteitssysteem waarborgt dat de produkten overeenstemmen met het in het EG-typeonderzoekcertificaat beschreven type en aan de voor die produkten geldende vereisten van de richtlijn voldoen.
Alle principes, eisen en bepalingen met betrekking tot de fabricage worden door de fabrikant systematisch
en ordelijk gedocumenteerd in de vorm van op schrift gestelde gedragslijnen, procedures en gebruiksaanwijzingen. Met deze documentatie van het kwaliteitssysteem draagt de fabrikant zorg voor de
doorzichtigheid van de kwaliteitsprogramma's, plannen, handleidingen en dossiers.
In het bijzonder bevat de documentatie een adequate beschrijving van:
— de kwaliteitsoogmerken en de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden en de bevoegheden van de leiding inzake de kwaliteit van de produkten;
— de bij fabricage, kwaliteitsbeheersing en -controle gehanteerde technieken, procédés en systematisch te
nemen maatregelen;
— de onderzoeken en de tests vóór, tijdens en na de fabricage, alsmede de frequentie waarmee zij worden
uitgevoerd;
— de middelen ter controle van de vereiste produktkwaliteit en de doeltreffende werking van het
kwaliteitssysteem.

3.3.

De aangewezen instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem ten einde vast te stellen of het aan de in punt 3.2
bedoelde eisen voldoet. Met betrekking tot kwaliteitssystemen waarbij de betreffende geharmoniseerde
normen wórden gehanteerd, veronderstelt zij overeenstemming met deze eisen.
Ten minste één van de leden van het team dat met deze beoordeling is belast, heeft ervaring op het gebied
van de betreffende produkttechnologie. Een bezoek aan het bedrijf van de fabrikant maakt deel uit van de
beoordelingsprocedure.
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Het besluit inzake de beoordeling wordt met opgave van redenen aan de fabrikant medegedeeld, waarbij
tevens de conclusies van het onderzoek worden vermeld. Indien de aangewezen instantie tot goedkeuring
van het kwaliteitssysteem besluit, verstrekt zij een goedkeuringscertificaat „EG-kwaliteitssysteem".
3.4.

De fabrikant of zijn gevolmachtigde houdt de aangewezen instantie die het kwaliteitssysteem heeft
goedgekeurd, van alle wijzigingen die hij voornemens is daarin aan te brengen op de hoogte.
De aangewezen instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en besluit of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds aan de in punt 3.2 bedoelde eisen voldoet, of dat een herbeoordeling nodig is.
Zij deelt de fabrikant haar met redenen omklede besluit officieel mede en vermeldt tevens conclusies van
haar beoordeling.

4.

EG-controle

4.1.

De EG-controle heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren zijn verplichtingen nakomt
welke het goedgekeurde kwaliteitssysteem met zich brengt.

4.2.

De fabrikant verleent de aangewezen instantie in verband met inspectie toegang tot de produktie-, controleen testafdelingen en opslagplaatsen en verstrekt haar de nodige informatie, met: name:
— de documentatie van het kwaliteitssysteem;
— de kwaliteitsdossiers, zoals controlerapporten, test- en ijkgegevens, rapporten inzake de bevoegdheid
van het betrokken personeel enz.

4.3.

De aangewezen instantie voert regelmatig controles uit om erop toe te zien dat de fabrikant het
kwaliteitssysteem inderdaad toepast en onderhoudt en brengt daarover aan de fabrikant verslag uit.

4.4.

Bovendien kan de aangewezen instantie aan de fabrikant onverwachte bezoeken brengen, gedurende welke
zij een volledige dan wel gedeeltelijke controle kan uitvoeren. Zij brengt over het afgelegde bezoek en,
indien van toepassing, over de uitgevoerde controle aan de fabrikant verslag uit.

5.

Regelmatig wordt door alle aangewezen instanties informatie gepubliceerd welke met betrekking tot de
afgegeven en ingetrokken goedkeuringscertificaten „EG-kwaliteitssysteem" van belang is.

BIJLAGE 4

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (VOLLEDIGE KWALITEITSBEWAKING)

1.

Deze verklaring van overeenstemming is de procedure waarbij de fabrikant die de in punt 2 genoemde
verplichtingen nakomt, verzekert en verklaart dat de betreffende produkten aan de daarvoor geldende
vereisten van de richtlijn voldoen. De fabrikant brengt op ieder exemplaar het CE-merkteken aan en stelt
een schriftelijke verklaring van overeenstemming op.

2.

Voor het ontwerp, de produktie, de eindcontrole en het testen van produkten maakt de fabrikant gebruik
van een goedgekeurd kwaliteitssysteem als nader omschreven in punt 3; hij staat daartoe onder toezicht
van een in punt 4 nader omschreven EG-controle.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1.

De fabrikant dient bij een aangewezen instantie zijn aanvraag om de beoordeling van zijn kwaliteitssysteem
in.
De aanvraag omvat:
— alle informatie die met betrekking tot de voorgenomen categorie produkten van belang is;
— de documentatie van het kwaliteitssysteem;
— de garantie dat hij na goedkeuring van het kwaliteitssysteem de daaruit voortvloeiende verplichtingen
zal nakomen;
— de garantie het goedgekeurde kwaliteitssysteem te onderhouden en zorg te dragen voor de blijvende
geschiktheid en doeltreffendheid ervan.
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Het kwaliteitssysteem waarborgt dat de produkten aan de voor die produkten geldende vereisten van de
richdijn voldoen.
Alle principes, eisen en bepalingen met betrekking tot de fabricage worden door de fabrikant systematisch
en ordelijk gedocumenteerd in de vorm van op schrift gestelde gedragslijnen, procedures en gebruiksaanwijzingen. Met deze documentatie van het kwaliteitssysteem draagt de fabrikant zorg voor de
doorzichtigheid van de kwalieitsvoorschriften en -procedures zoals kwaliteitsprogramma's, plannen,
handleidingen en dossiers.
In het bijzonder bevat de documentatie een adequate beschrijving van:
— de kwaliteitsoogmerken en de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de leiding inzake het ontwerp en de kwaliteit van de produkten;
— de technische specificaties met betrekking tot het ontwerp met inbegrip van geharmoniseerde normen
en technische voorschriften als bedoeld in artikel 5;
— de bij het ontwerpen van produkten die tot de betrokken produktcategorie behoren, gehanteerde
technieken voor het controleren en verifiëren van het ontwerp, te volgen procédés en systematisch te
nemen maatregelen;
— de overeenkomstige bij fabricage en kwaliteitsbeheersing en -controle gehanteerde technieken,
procédés en systematisch te nemen maatregelen;
— de onderzoeken en de tests vóór, tijdens en na de fabricage, alsmede de frequentie waarmee zij worden
uitgevoerd;
— de middelen om ervoor te zorgen dat de faciliteiten voor het testen en onderzoeken aan de eisen van de
voor het testen aangewezen instanties voldoen;
— de middelen ter controle van de vereiste produktkwaliteit en de doeltreffende werking van het
kwaliteitssysteem.

3.3.

De aangewezen instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem ten einde vast te stellen of het aan de in punt 3.2
bedoelde eisen voldoet. Met betrekking tot kwaliteitssystemen waarbij de betreffende geharmoniseerde
normen (bij voorbeeld EN 29001) worden gehanteerd, veronderstelt zij overeenstemming met deze
eisen.
Ten minste één van de leden van het team dat met deze beoordeling is belast, heeft ervaring op het gebied
van de betreffende produkttechnologie. Een bezoek aan het bedrijf van de fabrikant maakt deel uit van de
beoordelingsprocedure.
Het met redenen omklede besluit inzake de beoordeling wordt de fabrikant officieel medegedeeld, waarbij
tevens de conclusies van het onderzoek worden vermeld.

3.4.

De fabrikant of zijn gevolmachtigde houdt de aangewezen instantie die het kwaliteitssysteem heeft
goedgekeurd, van alle wijzigingen die hij voornemens is daarin aan te brengen op de hoogte.
De aangewezen instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en besluit of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds aan de in punt 3.2 bedoelde eisen voldoet, of dat een herbeoordeling nodig is.
Zij deelt de fabrikant haar met redenen omklede besluit officieel mede en vermeldt daarbij tevens de
conclusies van haar beoordeling.

4.

EG-controle

4.1.

De EG-controle heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren zijn verplichtingen welke het
goedgekeurde kwaliteitssysteem met zich brengt, nakomt.

4.2.

De fabrikant verleent de aangewezen instantie in verband met inspectie toegang tot de ontwerp-,
produktie-, controle- en testafdelingen en opslagplaatsen en verstrekt haar de nodige informatie, met
name:
— de documentatie van het kwaliteitssysteem;
— de in het kwaliteitssysteem met betrekking tot het ontwerp voorziene kwaliteitsdossiers, zoals
resultaten van analyses, berekeningen, tests enz.;
— de in het kwaliteitssysteem met betrekking tot de produktie voorziene kwaliteitsdossiers, zoals
controlerapporten, test- en ijkgegevens, rapporten inzake de bevoegdheid van het betrokken personeel
enz.

4.3.

De aangewezen instantie voert regelmatig controles uit om erop toe te zien dat de fabrikant het
kwaliteitssysteem toepast en onderhoudt en brengt daarover aan de fabrikant verslag uit.

4.4.

Bovendien kan de aangewezen instantie onverwachte bezoeken brengen aan de fabrikant, gedurende welke
zij een volledige dan wel gedeeltelijke controle kan uitvoeren. Zij brengt over het afgelegde bezoek en,
indien van toepassing, over de uitgevoerde controle aan de fabrikant verslag uit.
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5.

Regelmatig wordt door alle aangewezen instanties informatie gepubliceerd welke met betrekking tot de
afgegeven en ingetrokken kwaliteitssysteemgoedkeuringen van belang is.

6.

Beoordeling van het ontwerp

6.1.

De fabrikant dient bij een aangewezen instantie een aanvraag om de beoordeling van het ontwerp in.

6.2.

De anvraag verschaft duidelijkheid over het ontwerp, de fabricage en werking van het produkt, zodat het
mogelijk is de overeenstemming met de voor het produkt geldende vereisten van de richtlijn te
controleren.
De aanvraag omvat:
— de technische specificaties met betrekking tot het ontwerp, met inbegrip van de toegepaste
geharmoniseerde normen en technische voorschriften als bedoeld in artikel 5;
— de nodige documentatie om de geschiktheid ervan aan te tonen. Deze documentatie omvat de resultaten
van tests die zijn uitgevoerd door een aangewezen ,in-house"-testinstelling of door een namens de
fabrikant aangewezen testinstelling.

6.3.

De aangewezen instantie beoordeelt de aanvraag en indien het ontwerp aan de bepalingen van de van
toepassing zijnde richtlijnen voldoet, verstrekt zij de aanvrager een EG-ontwerp-onderzoekcertificaat. Dit
certificaat bevat de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden waaronder het geldig is, de gegevens die
nodig zijn om het goedgekeurde ontwerp te kunnen identificeren en, in voorkomend geval, een beschrijving
van de werking van het produkt.

6.4.

De aanvrager stelt de aangewezen instantie die het EG-ontwerp-onderzoekcertificaat heeft afgegeven, op
de hoogte van alle wijzigingen in het goedgekeurde ontwerp. Wijzigingen die in het goedgekeurde ontwerp
worden aangebracht en gevolgen hebben voor de conformiteit met de wezenlijke vereisten van de richtlijn
of voor de voorgeschreven gebruiksvoorwaarden voor het produkt, moeten door de aangewezen instantie
die het EG-ontwerp-onderzoekcertificaat heeft afgegeven, afzonderlijk worden goedgekeurd. Deze
bijkomende goedkeuringen worden in de vorm van aanvullingen bij het oorspronkelijke EG-ontwerp-onderzoekcertificaat gevoegd.

6.5.

Regelmatig worden door de aangewezen instanties relevante gegevens bekendgemaakt met betrekking
tot:
— ingediende aanvragen om een EG-ontwerp-onderzoek;
— afgegeven EG-ontwerp-onderzoekcertificaten en aanvullingen;
— hernieuwde EG-ontwerp-onderzoekcertificaten en aanvullingen;
— geweigerde EG-ontwerp-onderzoekcertificaten en aanvullingen;
— ingetrokken EG-ontwerp-onderzoekcertificaten en aanvullingen.

BIJLAGE S

DOOR DE IJD-STATEN IN ACHT TE NEMEN MINIMUMCRTTERIA VOOR DE AANWIJZING VAN
KEURINGSINSTANTIES

1. De aangewezen instantie, de directeur daarvan en het personeel dat is belast met de taken waarvoor de instantie
is aangewezen, mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de installateur van eindapparatuur
zijn, noch de gemachtigde van een der genoemde personen. Zij mogen niet rechtstreeks worden betrokken bij
het ontwerp, de bouw, de verkoop of het onderhoud van eindapparatuur, noch optreden als gemachtigden van
de hierbij betrokken partijen. Deze bepaling mag evenwel een eventuele uitwisseling van technische informatie
tussen de fabrikant en de aangewezen instantie niet beletten.
2. De aangewezen instantie en haar personeel dienen de taken waarmee zij zijn belast, uit te voeren met de
grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid; zij dienen vrij te zijn van elke druk en
beïnvloeding, voornamelijk van financiële aard, die bij hun beoordeling een rol kan spelen dan wel van invloed
is op test- of controleresultaten, inzonderheid van personen of groepen van personen die bij dergelijke
resultaten belang hebben.
3. De aangewezen instantie dient te beschikken over het nodige personeel en de nodige faciliteiten om de
technische en administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de taken waarvoor zij is aangewezen, naar
behoren te kunnen verrichten.
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4. Het personeel dat met de tests of controles is belast, dient:
— een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;
— een behoorlijke kennis van de eisen van de tests en onderzoeken welke het uitvoert, alsmede voldoende
ervaring met de uitvoering van die tests en onderzoeken te bezitten;
— de bekwaamheid te bezitten om certificaten, dossiers en rapporten op te stellen ter bekrachtiging van de
test- of controle-uitslagen.
5. De onpartijdigheid van het personeel dat met de tests en controles is belast, dient te zijn gewaarborgd. Zijn
bezoldiging mag niet afhangen van het aantal uitgevoerde tests of controles noch van de uitslagen
daarvan.
6. De aangewezen instantie dient een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, tenzij haar wettelijke
aansprakelijkheid overeenkomstig het nationale recht door de Staat wordt gedekt dan wel de Lid-Staat zelf
direct verantwoordelijk is.
7. Het personeel van de aangewezen instantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alle informatie
die het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van deze richtlijn of van de bepalingen van intern recht die
daaraan uitvoering geven, ter kennis is gekomen (behalve tegenover de ter zake bevoegde overheidsinstanties
van de Staat waarin de instantie haar werkzaamheden uitoefent).

BIJLAGE 6

De pijlers van de
beroepsopleiding
Welke pijlers?
Wat voor functie
hebben ze?
Wat betekenen ze voor
de beroepsopleiding?
De rapporten en onderzoeken die
in opdracht van het CEDEFOP
worden uitgevoerd, verschaffen informatie over de werkwijze en organisatievormen van de sociale
partners op Gemeenschapsniveau en in de afzon-medewerking van de vakbonden en werkgeversorderlijke Lid-Staten, en in het bijzonder oven
ganisaties op regionaal niveau en in de verschalen— de verschillende instellingen in de Gemeen- de branches van de economie georganiseerd is en
schap
de recente ontwikkelingen hierin.
— de manier waarop samenwerking en sociale Op het ogenblik kunt u bij ons onder andialoog gestructureerd zijn, dat wil zeggen hoe de dere de volgende studies bestellen:
Knip de bon uit en stuur deze naar het CEDEFOP:
organlzatlona — thett
Invotvement In the development of a
n Emphtyers'
Europeen vocational training poftcy

Als orgaan van de Europese Gemeenschappen
werkt het CEDEFOP mee
aan de voltooiing van de
interne markt.
Door middel van onderzoek, vergelijkende studies, documentatie en
werkzaamheden ten aan
zien van de vergelijkbaarheid van kwalificatieniveaus, draagt het
CEDEFOP bij tot de
sociale dimensie van
1992.
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Employees' organlzations end thel
contributlon to the development ot
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Europeen Communlty
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De rol van de sociale partners In de
beroepsopleiding In België
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training In Denmark
Talen: D DA D EN
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D

The role of the soclal partners In
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