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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 81/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av 29. juni 1998 om
endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr.
1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte
særordninger for tjenestemenn(2) skal innlemmes i
avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg VI nr. 1 (rådsforordning nr. 1408/71) gjøres
følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

«– 398 R 1606: Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av
29. juni 1998 (EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1).»

2. I tilpasning r) skal teksten under overskriften «P. ISLAND»
lyde: «Alle søknader om grunn- og tilleggspensjon i
forbindelse med alderspensjon samt pensjonsytelser
innenfor rammen av en særordning for tjenestemenn.»

3. I tilpasning t) skal teksten under overskriften 
«P. ISLAND» lyde:

«1. Når et arbeidsforhold eller en selvstendig nærings-
virksomhet i Island har opphørt og trygdetilfellet
inntreffer under et arbeidsforhold eller en
selvstendig næringsvirksomhet i en annen stat der

denne forordning får anvendelse, og når
uførepensjonen både i trygdeordningen og i de
supplerende pensjonsordninger (pensjonsfond) i
Island ikke lenger omfatter tidsrommet fra
trygdetilfellet inntreffer til pensjonsalderen inntrer
(framtidige tidsrom), skal det tas hensyn til
trygdetid etter lovgivningen i en annen stat der
denne forordning får anvendelse når det gjelder
kravet til framtidige tidsrom, som om det dreide seg
om trygdetid i Island.

2. En person med bosted i Island som er omfattet av en
særordning for tjenestemenn, og 

a) som bestemmelsene i avdeling III kapittel 1
avsnitt 2 til 7 ikke gjelder for, og

b) som ikke er berettiget til islandsk pensjon,

skal betale for utgiftene til naturalytelser som gis
ham eller hans familie i Island, i den utstrekning
naturytelsene er omfattet av den aktuelle
særordningen og/eller en privat tilleggsforsikring.»

Artikkel 2

I  avtalens vedlegg VI nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72)
gjøres følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

«– 398 R 1606: Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av
29. juni 1998 (EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1).»

2. I tilpasning a) skal teksten under overskriften «R.
NORGE» lyde:

«1. Sosial- og helsedepartementet, Oslo.

2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet, Oslo.

4. Justisdepartementet, Oslo.

5. Utenriksdepartementet, Oslo.»

3. I tilpasning b) under overskriften «R. NORGE» skal nytt
nr. 7 lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 7/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 37, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 (del 2) av

23.11.2000, s. 57.

(2) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1.
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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

«7. Ytelser i henhold til lov av 28. juli 1949 nr. 26 om
Statens Pensjonskasse:

Statens Pensjonskasse.»

4. I tilpasning c) under overskriften «Q. LIECHTEN-
STEIN» tilføyes følgende i nr. 2 (alder og dødsfall) og nr.
3 (uførhet):

«c) Yrkesbasert ordning for tjenestemenn:

Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal
(Stiftelsesråd for pensjonskassen for tjenestemenn).»

5. I tilpasning c) under overskriften "R. NORGE" skal nytt
nr. 4 lyde:

«4. Ytelser i henhold til lov av 28. juli 1949 nr. 26 om
Statens Pensjonskasse:

Statens Pensjonskasse.»

6. I tilpasning f) under overskriften "Q. LIECHTENSTEIN"
tilføyes følgende i nr. 2 (alder og dødsfall) og nr. 3
(uførhet):

«c. Yrkesbasert ordning for tjenestemenn:

Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das
Staatspersonal (Ledelsen for pensjonsordningen for
tjenestemenn).»

7. I tilpasning f) under overskriften "R. NORGE" etter nr. 1
skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Ytelser i henhold til lov av 28. juli 1949 nr. 26 om
Statens Pensjonskasse:

Statens Pensjonskasse.»

8. I tilpasning m) under overskriften "R. NORGE" skal nytt
nr. 13 lyde:

«13. Ytelser i henhold til lov av 28. juli 1949 nr. 26 om
Statens Pensjonskasse:

Statens Pensjonskasse.»

Artikkel 3

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1606/98 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framsatt etter
samråd med Den administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) På bakgrunn av dom avsagt av De europeiske fellesskaps
domstol i november 1995, sak C-443/93 (Ioannis
Vougioukas v. Idryma Koinonikon Asfalisseon – IKA,
saml. 1995, s. I-4033) bør virkeområdet for forordning
(EØF) nr. 1408/71(4) og (EØF) nr. 574/72(5) utvides til å
omfatte særordninger for tjenestemenn og personer
likestilt med slike.

2) På bakgrunn av nevnte dom og med henblikk på
anvendelsen av disse forordningene, er det hensikts-
messig, med forbehold for særlige bestemmelser i denne
forordning, å behandle personer omfattet av særordninger
for tjenestemenn og personer likestilt med slike, som
arbeidstakere.

3) Personer som er forsikret innenfor en særordning for
tjenestemenn, kan samtidig være selvstendig nærings-
drivende. Traktaten gir ikke nødvendig myndighet til å
treffe passende tiltak på området trygd for selvstendig
næringsdrivende, og derfor er anvendelsen av artikkel
235 berettiget.

4) De tilpasninger som skal gjøres i de dispositive
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF)
nr. 574/72, gjør det nødvendig å tilpasse noen av deres
vedlegg.

5) Det er nødvendig i et vedlegg å klargjøre vilkårene for
samordningen av visse særordninger.

6) Det er nødvendig å ta hensyn til særtrekkene ved visse
særlige pensjonsordninger for tjenestemenn i noen
medlemsstater, og særlig til at det i noen medlemsstater
ikke finnes regler om samordning av særordninger med
den alminnelige ordning, at det i andre medlemsstater
finnes regler for samordning av særordninger med den
alminnelige ordning, og at disse ordningene har et
begrenset virkeområde og bygger på særlige
budsjettmessige og belønningsmessige strukturer, f.eks.
rett til ytelser som er direkte knyttet til lang tjenestetid.

7) Det finnes ingen felles definisjon av begrepet
tjenestemann, og det er store ulikheter både med hensyn
til sosiale stønadsordninger som omfatter tjenestemenn,
og med hensyn til disse ordningenes materielle
virkeområde og hvilke personer de omfatter.

8) For å ta hensyn til særtrekkene ved disse særlige
pensjonsordningene og samtidig opprettholde likevekten
i samordningssystemet, er det berettiget å gjøre et
begrenset unntak fra det alminnelige prinsipp om
sammenlegging, slik at det under slike ordninger ikke må
tas hensyn til tidsrom som er tilbakelagt under en
særordning i en annen medlemsstat, men tap av disse
tidsrommene unngås ved å kreve at de tas i betraktning i
den første medlemsstats alminnelige ordning, selv om
den berørte person ikke har tilbakelagt et tidsrom under
denne ordning.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1606/98

av 29. juni 1998

om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring 

av forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte 
særordninger for tjenestemenn(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 46 av 20.2.1992, s. 1.

(2) EFT C 94 av 13.4.1992, s. 4.

(3) EFT C 98 av 21.4.1992, s. 4.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved forordning (EF)

nr. 1223/98 (EFT L 168 av 13.6.1998, s. 1.)

(5) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)

nr. 1223/98 (EFT L 168 av 13.6.1998, s. 1).
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(1) Se EFT L 209 av 25.7.1998, s. 46.

9) Det er også nødvendig å ta hensyn til disse
særordningenes særtrekk ved å vedta et begrenset unntak
fra de bestemmelser som vanligvis benyttes for å
bestemme den lovgivning som skal få anvendelse, idet
det under visse omstendigheter vil være hensiktsmessig
for personer som dekkes av særordninger for tjeneste-
menn, å være omfattet av lovgivningen i flere enn én
medlemsstat.

10) Det tjener interessene til personer som dekkes av
særordninger for tjenestemenn og personer likestilt med
slike, at barnepensjon som ytes i henhold til slike
ordninger, heller bør beregnes i samsvar med
bestemmelsene i kapittel 3 enn med kapittel 8 i avdeling
III.

11) De supplerende pensjonsordningenes egenart og særtrekk
innenfor rammene av rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni
1998 om trygging av rettane til supplerande pensjon for
arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande som
flyttar innanfor Fellesskapet(1) og ulikhetene mellom
slike ordninger innenfor medlemsstatene og medlems-
statene imellom, innebærer at de ikke er omfattet av og
ikke må være underlagt samordningssystemet fastsatt i
denne forordning, med unntak av ordninger som er
dekket av uttrykket «lovgivning» som definert i artikkel
1 bokstav j) første ledd i forordning (EØF) nr. 1408/71,
eller ordninger som en medlemsstat har avgitt en
erklæring om i henhold til nevnte artikkel –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) i) skal lyde:

«i) som er pliktig eller frivillig fortsatt trygdet for ett eller flere av de trygdetilfeller som svarer til de områder som omfattes
av en trygdeordning for arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende eller av en særordning for tjenestemenn,».

b) Etter bokstav j) skal ny bokstav j a) lyde:

«j a) «særordning for tjenestemenn», enhver trygdeordning som er ulik den alminnelige trygdeordning som gjelder for
arbeidstakere i de berørte medlemsstater, og som alle eller visse kategorier tjenestemenn eller personer likestilt med
disse er direkte omfattet av,».

c) I bokstav r) tilføyes følgende:

«tidsrom tilbakelagt etter en særordning for tjenestemenn anses også som trygdetid,».

d) I bokstav s) tilføyes følgende:

«tidsrom tilbakelagt etter en særordning for tjenestemenn anses også som ansettelsestid,».

2) Artikkel 2 nr. 3 utgår.

3) I artikkel 4 nr. 4 utgår ordene «eller på særordninger for offentlige tjenestemenn og likestilt personell».

4) Artikkel 13 nr. 1 skal lyde:

«1. Med forbehold for artikkel 14c og 14f skal personer som denne forordning får anvendelse på, bare omfattes av én
medlemsstats lovgivning. Lovgivningen skal fastsettes i samsvar med bestemmelsene i denne avdeling.»

5) Artikkel 14d nr. 1 skal lyde:

«1. En person omhandlet i artikkel 14 nr. 2 og 3, artikkel 14a nr. 2, 3 og 4, artikkel 14c bokstav a) og artikkel 14e, skal ved
anvendelse av den lovgivning som er fastsatt i samsvar med disse bestemmelsene, behandles som om vedkommende utførte hele
sitt inntektsgivende arbeid på den berørte medlemsstats territorium.»
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6) I avdeling II skal ny artikkel 14e og 14f lyde:

«Artikkel 14e

Særregler som får anvendelse på personer som er dekket av en særordning for tjenestemenn, og som samtidig er
arbeidstakere og/eller selvstendig næringsdrivende på én eller flere andre medlemsstaters territorium

En person som er ansatt som tjenestemann eller likestilt personell og er omfattet av en særordning for tjenestemenn i en
medlemsstat og samtidig er arbeidstaker og/eller selvstendig næringsdrivende på én eller flere andre medlemsstaters territorium,
skal underlegges lovgivningen i den medlemsstat der vedkommende er dekket av en særordning for tjenestemenn.»

Artikkel 14f

Særregler som får anvendelse på tjenestemenn som er ansatt i flere enn én medlemsstat og samtidig er omfattet av en
særordning i en av disse statene

En person som samtidig er ansatt i to eller flere medlemsstater som tjenestemann eller likestilt personell, og som i minst én av disse
medlemsstatene er omfattet av en særordning for tjenestemenn, skal underlegges lovgivningen i hver av disse medlemsstatene.»

7) I avdeling III kapittel 2 skal nytt avsnitt 5 lyde:

«Av s n i t t  5

Personer som er dekket av en særordning for tjenestemenn

Artikkel 43a

1. Bestemmelsene i artikkel 37, 38 nr. 1, 39 og avsnitt 2, 3 og 4 får tilsvarende anvendelse på personer som er omfattet av en
særordning for tjenestemenn.

2. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør ervervelse, tap, opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser i henhold
til en særordning for tjenestemenn betinget av at all trygdetid er tilbakelagt etter én eller flere særordninger for tjenestemenn i
denne medlemsstaten, eller trygdetid som etter lovgivningen i denne medlemsstaten anses som likestilt med slik tid, skal bare
den tiden medregnes som kan anerkjennes etter denne medlemsstats lovgivning.

Dersom slik trygdetid har blitt medregnet og vedkommende ikke oppfyller vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal slik tid
medregnes ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning eller, i mangel av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for
arbeidere eller funksjonærer.

3. Når ytelsene i henhold til en medlemsstats lovgivning beregnes på grunnlag av den seneste lønn eller de seneste lønninger
mottatt i en referanseperiode, skal denne stats kompetente institusjon ved beregningen kun ta hensyn til den behørig regulerte
lønn mottatt i det eller de tidsrom da den berørte person var underlagt denne lovgivning.»

8) I avdeling III kapittel 3 gjøres følgende endringer:

a) Artikkel 44 nr. 3 skal lyde:

«3. Med forbehold for artikkel 79a, får dette kapittel ikke anvendelse på forhøyelser av pensjoner eller pensjonstillegg for barn
eller pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene, som skal tilstås i samsvar med bestemmelsene i kapittel 8.»

b) Ny artikkel 51a skal lyde:

«Artikkel 51a

Personer som er omfattet av en særordning for tjenestemenn

1. Bestemmelsene i artikkel 44, artikkel 45 nr. 1, 5 og 6 og artikkel 46-51 får tilsvarende anvendelse på personer som er
omfattet av en særordning for tjenestemenn.
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2. Dersom imidlertid en medlemsstats lovgivning gjør ervervelse, tap, opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til
ytelser i henhold til en særordning for tjenestemenn betinget av at all trygdetid er tilbakelagt etter én eller flere særordninger
for tjenestemenn i denne medlemsstaten, eller trygdetid som etter lovgivningen i denne medlemsstaten anses som likestilt
med slik tid, skal bare den tid medregnes som kan anerkjennes etter denne medlemsstats lovgivning.

Dersom slik trygdetid har blitt medregnet og vedkommende ikke oppfyller vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal slik tid
medregnes ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning eller, i mangel av en slik ordning, eventuelt etter ordningen
for arbeidere eller funksjonærer.

3. Når ytelsene i henhold til en medlemsstats lovgivning beregnes på grunnlag av den seneste lønn eller de seneste
lønninger mottatt i en referanseperiode, skal denne stats kompetente institusjon ved beregningen kun ta hensyn til den
behørig regulerte lønn mottatt i det eller de tidsrom da den berørte person var underlagt denne lovgivning.»

9) I avdeling III kapittel 6 skal nytt avsnitt 4 lyde:

«Av s n i t t  4

Personer som er omfattet av en særordning for tjenestemenn

Artikkel 71a

1. Bestemmelsene i avsnitt 1 og 2 får tilsvarende anvendelse på personer som er omfattet av en særlig arbeidsløshetsordning
for tjenestemenn.

2. Bestemmelsene i avsnitt 3 får ikke anvendelse på personer som er omfattet av en særlig arbeidsløshetsordning for
tjenestemenn. En arbeidsløs som er omfattet av en særlig arbeidsløshetsordning for tjenestemenn, som er helt eller delvis arbeidsløs,
og som under sitt siste arbeid var bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente stat, skal motta ytelser i henhold
til bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning som om vedkommende var bosatt på denne statens territorium; ytelsene skal
utbetales av den kompetente institusjon for dens egen regning.»

10) Ny artikkel 79a skal lyde:

«Artikkel 79a

Bestemmelser om ytelser til barn som har mistet en av eller begge foreldrene, i henhold til en særordning for tjenestemenn

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 78 skal barnepensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene, som
ytes i henhold til en særordning for tjenestemenn, beregnes i samsvar med bestemmelsene i kapittel 3.

2. Når det i et av tilfellene nevnt i nr. 1 også er tilbakelagt trygdetid, ansettelsestid, tid med selvstendig næringsvirksomhet
eller botid etter en alminnelig ordning, skal ytelsene etter denne alminnelige ordning utbetales i samsvar med bestemmelsene i
kapittel 8. Trygdetid, ansettelsestid eller tid med selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt i samsvar med bestemmelsene i en
særordning for tjenestemenn, eller tid som i henhold til denne medlemsstats lovgivning likestilles med slik tid, skal eventuelt tas
i betraktning med henblikk på ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse av retten til ytelser i samsvar med bestemmelsene
i nevnte alminnelige ordning.»

11) Ny artikkel 95c skal lyde:

«Artikkel 95c

Overgangsbestemmelser for anvendelse av forordning (EF) nr. 1606/98

1. Forordning (EF) nr. 1606/98(*) skal ikke gi rett til ytelser for noe tidsrom før 25. oktober 1998.

2. Enhver trygdetid og eventuelt enhver ansettelsestid, tid med selvstendig næringsvirksomhet eller botid som er tilbakelagt
etter en medlemsstats lovgivning før 25. oktober 1998, skal medregnes ved avgjørelsen av rett til ytelser etter bestemmelsene i
forordning (EF) nr. 1606/98.

3. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1, kan en rett erverves i henhold til forordning (EF) nr. 1606/98 selv om den gjelder
en hendelse som har inntruffet før 25. oktober 1998.
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4. Enhver ytelse som på grunn av vedkommendes statsborgerskap eller bosted ikke har vært fastsatt, eller som har vært
suspendert, skal etter anmodning fra vedkommende fastsettes eller utbetales på nytt fra 25. oktober 1998, med mindre tidligere
fastsatte rettigheter har ført til en engangsutbetaling.

5. Rettigheter for personer som har fått pensjon fastsatt før 25. oktober 1998, kan etter anmodning fra vedkommende vurderes
på nytt, idet det tas hensyn til bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1606/98. Denne bestemmelse får også anvendelse på de
øvrige ytelser omhandlet i artikkel 78 og 79, i den utstrekning den gjelder artikkel 78 og 79a.

6. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller 5 er framsatt innen to år etter 25. oktober 1998, skal rettighetene etter
forordning (EF) 1606/98 være opptjent med virkning fra denne dag, uten at bestemmelsene i lovgivningen i noen medlemsstat
om tap eller foreldelse av rettigheter kan gjøres gjeldende overfor vedkommende.

7. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller 5 er framsatt etter utløpet av et tidsrom på to år etter 25. oktober 1998, skal
rettigheter som ikke er tapt eller foreldet, opptjenes fra det tidspunkt anmodningen ble framsatt, med forbehold for gunstigere
bestemmelser i enhver medlemsstats lovgivning.

(*) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1.»

12) I vedlegg IV del A skal bokstav D lyde:

«D. SPANIA

Lovgivningen om uføretrygd under den alminnelige ordning og under særordningene, med unntak av særordningene for
tjenestemenn, de væpnede styrker og rettsvesenet.»

13) I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) I del A. BELGIA skal nytt nr. 12 lyde:

«12. Det skadetilfellet som er omhandlet i artikkel 1 i lov av 9. mars 1953 om visse tilpasninger av pensjoner til militært
personell og om gratis legehjelp og medisin til militært personell som er blitt uføre i fredstid, utgjør en yrkesskade eller
en yrkessykdom i henhold til forordningens avdeling III kapittel 4.»

b) I del B. DANMARK skal nytt nr. 10 lyde:

«10. En person som er omfattet av en særordning for tjenestemenn, som har bosted i Danmark, og

a) som bestemmelsene i avdeling III kapittel 1 avsnitt 2-7 ikke gjelder for, og

b) som ikke er berettiget til en dansk pensjon,

kan avkreves betaling av de kompetente myndigheter kreve betaling for utgiftene til naturalytelser gitt i Danmark, i
den utstrekning naturalytelsene er omfattet av den aktuelle særordning og/eller av personlige trygdeordninger som
kommer i tillegg. Dette gjelder også for denne personens ektefelle og barn under 18 år.»

c) I del C. TYSKLAND skal nytt nr. 21-23 lyde:

«21. a) I den utstrekning bestemmelsene i avdeling III kapittel 1 avsnitt 2-7 gjelder naturalytelser, får de ikke anvendelse
på personer som har rett til naturalytelser i henhold til en ordning for tjenestemenn eller personer likestilt med slike,
og som ikke er omfattet av den pliktige syketrygdordningen.

b) Når imidlertid en person som er omfattet av en ordning for tjenestemenn er bosatt i en medlemsstat etter hvis
lovgivning 

– retten til å motta naturalytelser ikke er betinget av trygd eller arbeid, og

– det ikke utbetales pensjon,

skal vedkommendes syketrygdinstitusjon råde ham/henne til å underrette de relevante myndigheter i bostedsstaten
om at han/hun ikke ønsker å benytte seg av retten til naturalytelser i henhold til den nasjonale lovgivning i
bostedsstaten. Dette kan eventuelt gjøres under henvisning til forordningens artikkel 17a.
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22. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 21 om naturalytelser anses bestemmelsene i forordningens artikkel 27 å gjelde
personer som er berettiget til pensjon både etter Beamtenversorgungsrecht og etter en annen medlemsstats lovgivning.

23. Kapittel 4 får ikke anvendelse på personer som er berettiget til naturalytelser fra en ulykkesforsikring for tjenestemenn
og personer likestilt med slike.»

d) I del D. SPANIA

i) skal nr. 3 lyde:

«3. a) I samtlige spanske trygdeordninger med unntak av ordningen for tjenestemenn, de væpnede styrker og
rettsvesenet, skal en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er trygdet etter spansk
lovgivning, ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3 anses å være trygdet på det
tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende på dette tidspunkt er trygdet etter en annen
medlemsstats lovgivning, eller dersom det ikke er tilfellet, når en ytelse kan utbetales for samme trygdetilfelle i
henhold til en annen medlemsstats lovgivning. Dette vilkår skal likevel anses oppfylt i tilfellet omhandlet i
artikkel 48 nr. 1.

b) Ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3 vil de år som arbeidstakeren mangler
for å nå frivillig eller obligatorisk pensjonsalder som fastsatt i artikkel 31 nr. 4 i den konsoliderte teksten til loven
om statspensjoner, bli tatt i betraktning som utført tjeneste bare dersom vedkommende på det tidspunkt da
trygdetilfellet som gir rett til uføre- eller etterlattepensjon inntreffer, var omfattet av Spanias særordning for
offentlige tjenestemenn eller utøvde en virksomhet som gir samme behandling under denne ordningen.»

ii) Nytt nr. 5-8 skal lyde:

«5. Tidsrom som er tilbakelagt i andre medlemsstater, og som skal medregnes i særordningen for tjenestemenn, de
væpnede styrker og rettsvesenet, vil ved anvendelse av forordningens artikkel 47 bli behandlet på samme måte som
de seneste tidsrom som er tilbakelagt som tjenestemann i Spania.

6. I særordningen for tjenestemenn, de væpnede styrker og rettsvesenet viser uttrykket «acto de servicio» (i forhold i
forbindelse med tjenestens utførelse) til yrkesskader og yrkessykdommer i henhold til og ved anvendelsen av
bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 4.

7. a) I den utstrekning bestemmelsene i avdeling III kapittel 1 avsnitt 2-7 gjelder naturalytelser, gjelder de ikke for
personer som er omfattet av særordningen for tjenestemenn, de væpnede styrker og rettsvesenet, som hører inn
under den spanske «Mutualismo administrativo.»

b) Når imidlertid en person som er omfattet av en av disse ordningene er bosatt i en medlemsstat etter hvis
lovgivning 

– retten til å motta naturalytelser ikke er betinget av trygd eller arbeid, og

– det ikke utbetales pensjon,

skal vedkommendes syketrygdinstitusjon råde ham/henne til å underrette de relevante myndigheter i
bostedsstaten om at han/hun ikke ønsker å benytte seg av retten til naturalytelser i henhold til den nasjonale
lovgivning i bostedsstaten. Dette kan eventuelt gjøres under henvisning til forordningens artikkel 17a.

8. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 7 om naturalytelser anses bestemmelsene i forordningens artikkel 27 å
gjelde personer som er berettiget til pensjon både etter særordninger for tjenestemenn, de væpnede styrker og
rettsvesenet og etter en annen medlemsstats lovgivning.»

e) I del F. HELLAS skal nytt nr. 7 og 8 lyde:

«7. Når det gjelder tjenestemenn og personer likestilt med slike som er blitt ansatt senest 31. desember 1982, får
bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 2 og 3 tilsvarende anvendelse dersom de berørte personer har
tilbakelagt trygdetid i en annen medlemsstat innenfor rammen av en særlig pensjonsordning for tjenestemenn og
personer likestilt med slike, eller en alminnelig ordning, forutsatt at vedkommende har vært ansatt som tjenestemenn
eller som personer likestilt med slike i samsvar med bestemmelsene i gresk lovgivning.
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8. Anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 43a nr. 2 og 51a nr. 2 berører ikke, når det ikke er ervervet pensjonsrettigheter
etter en særordning for tjenestemenn eller personer likestilt med slike, anvendelsen av den greske lovgivning (lov om
sivile og militære pensjoner) om overføring av trygdetid fra en særordning for tjenestemenn til en alminnelig
trygdeordning for arbeidstakere mot betaling av de fastsatte avgiftene.» 

f) I del I. LUXEMBOURG skal nytt nr. 5-7 lyde:

«5. For tjenestemenn som ikke er omfattet av luxembourgsk lovgivning på det tidspunkt de fratrer tjenesten, skal
pensjonen beregnes på grunnlag av den lønn vedkommendes mottok på det tidspunkt han/hun fratrådte tjenesten som
luxembourgsk tjenestemann, idet denne lønnen fastsettes i henhold til gjeldende lovgivning på det tidspunkt pensjonen
skal utbetales.

6. Ved overgang fra en pliktig luxembourgsk ordning til en særordning for tjenestemenn og personer likestilt med slike i
en annen medlemsstat, skal bestemmelsene i luxembourgsk lovgivning om tilbakevirkende trygd suspenderes.

7. Ifølge den luxembourgske pliktige ordning skal bare tidsrom tilbakelagt i Luxembourg anerkjennes.»

g) I del K. ØSTERRIKE

i) skal nr. 1 lyde:

«1. Ved anvendelse av forordningen skal østerriksk lovgivning om overføring av trygdetid ved betaling av et
overføringsbeløp fortsatt gjelde når det foretas et skifte mellom en alminnelig ordning og en særordning for
tjenestemenn.»

ii) Nytt nr. 6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av forordningen skal ytelser i henhold til loven om velferd for de væpnede styrker
(Heeresversorgungsgesetz – HVG) behandles som ytelser i forbindelse med yrkesskader og yrkessykdom.»

h) Del L. PORTUGAL skal lyde:

«L. PORTUGAL

Når det gjelder personer som er omfattet av en særordning for tjenestemenn og personer likestilt med slike, men som ikke
lenger arbeider for den portugisiske forvaltning når de går av med pensjon eller når deres pensjonsrettigheter fastsettes, tas
det ved pensjonsberegningen hensyn til den lønn som senest ble mottatt fra denne forvaltningen.»

i) I del M. FINLAND skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Når en person som er omfattet av en særordning for tjenestemenn er bosatt i Finland og

a) bestemmelsene i avdeling III kapittel 1 avsnitt 2-7 ikke får anvendelse, og

b) den berørte person ikke er berettiget til pensjon fra Finland,

skal vedkommende betale for naturalytelser som ytes ham/henne eller hans/hennes familiemedlemmer i Finland, i den
utstrekning de er omfattet av særordningen for tjenestemenn og av en personlig trygdeordning som kommer i tillegg til
denne.»

j) I del N. SVERIGE skal nytt nr. 5 lyde:

«5. En person som er omfattet av en særordning for tjenestemenn som er bosatt i Sverige, og

a) som ikke er omfattet av bestemmelsene i avdeling III kapittel 1 avsnitt 2-7, og

b) ikke er berettiget til svensk pensjon,

skal betale for legehjelp i Sverige etter de satser som gjelder for utlendinger etter svensk lovgivning, dersom den
behandling som gis, er omfattet av den aktuelle særordningen og/eller av den personlige trygdeordning som kommer i
tillegg til denne. Dette gjelder også for denne personens ektefelle og barn under 18 år.»
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Artikkel 2

I forordning (EØF) nr. 574/72 gjøres følgende endringer:

1) Innledningsavsnittet i artikkel 8 nr. 3 skal lyde:

«3. Dersom en person eller et medlem av vedkommendes familie i tilfellene nevnt i forordningens artikkel 14c bokstav b) og
artikkel 14f, har rett til naturalytelser ved sykdom eller svangerskap og fødsel i henhold til de to berørte lovgivninger, får følge-
nde regler anvendelse:»

2) Artikkel 9 nr. 3 skal lyde:

«3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal retten til gravferdshjelp opptjent i henhold til lovgivningen i de berørte
medlemsstater beholdes i de tilfeller som er omhandlet i forordningens artikkel 14c bokstav b) og artikkel 14f.»

3) Ny artikkel 12b skal lyde:

«Artikkel 12b

Regler som får anvendelse på personer omhandlet i forordningens artikkel 14e eller 14f

Bestemmelsene i artikkel 12a nr. 1, 2, 3 og 4 får tilsvarende anvendelse på de personer som er omhandlet i forordningens artikkel
14e eller 14f. I de tilfeller som er omhandlet i forordningens artikkel 14f, skal de institusjoner som er utpekt av de kompetente
myndigheter i de medlemsstater hvis lovgivning får anvendelse, underrette hverandre gjensidig.»

4) I artikkel 15 nr. 1 bokstav a) skal siste punktum lyde:

«I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 14c bokstav b) eller artikkel 14f, skal imidlertid ovennevnte institusjoner ved
fastsettelse av ytelser også medregne trygdetid eller botid som er tilbakelagt etter en pliktig trygdeordning i henhold til
lovgivningen i de berørte medlemsstater, og som er sammenfallende.»

5) I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I del A. BELGIA skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

«3. Ministre des Pensions – Minister van Pensioenen (pensjonsministeren), Brussel.

4. Ministre de la Fonction publique – Minister van Ambtenarenzaken (ministeren for offentlig tjeneste), Brussel.»

b) I del B. DANMARK skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Finansministeren, København.»

c) I del F. HELLAS skal nytt nr. 6 lyde:

«6. �������	 
�������� ���a (finansministeren), Aten.»

d) I del H. ITALIA skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (departementet for finans, budsjett og økonomisk
planlegging), Roma.»

e) I del I. LUXEMBOURG skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (departementet for den offentlige tjeneste og den
administrative reform), Luxembourg.»

f) I del K. ØSTERRIKE skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Når det gjelder særordninger for tjenestemenn: Bundesminister für Finanzen (forbundsfinansministeren), Wien, eller den
relevante delstatsregjering Landesregierung).»

g) I del L. PORTUGAL skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

«5. Ministro das Finanças (finansministeren), Lisboa.

6. Ministro Adjunto e da Administração Interna (statssekretæren for intern administrasjon), Lisboa.»

‘ ‘ ‘
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6) I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) Del A. BELGIA:

i) I nr. 2 skal ny bokstav f) lyde:

«f) uførhet hos personer som er omfattet av en
særordning for tjenestemenn:

ii) I nr. 3 skal ny bokstav e) lyde:

«e) særordning for tjenestemenn:

iii) I nr. 4 skal ny bokstav f) og g) lyde:

«f) for hele den offentlige sektor i Belgia:

g) ordning for militært personell og gendarmer:

iv) I nr. 5 skal ny bokstav c) og d) lyde:

«c) for hele den offentlige sektor i Belgia:

d) ordning for militært personell og gendarmer:

v) I nr. 6 bokstav b) skal nytt punkt iv) og v) lyde:

«iv) for hele den offentlige sektor i Belgia:

v) for militært personell og gendarmer:

vi) I nr. 6 bokstav c) skal nytt punkt iii) og iv) lyde:

«iii) for hele den offentlige sektor i Belgia:

iv) for militært personell og gendarmer:

vii) I nr. 6 skal ny bokstav d) lyde:

«d) for personer som har rett til pensjon etter en
særordning for tjenestemenn:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le
service qui gère le régime spécial de pension – Administratie
van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst
die het bijzonder stelsel beheert (finansdepartementets
pensjonsadministrasjon eller den tjeneste som forvalter
særordningen for pensjon).»

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le
service qui gère le régime spécial de pension – Administratie
van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst
die het bijzonder stelsel beheert (finansdepartementets
pensjonsadministrasjon eller den tjeneste som forvalter
særordningen for pensjon)».

Personalavdelingen i den administrasjon der tjenestemannen
er ansatt

Administration des pensions du Ministère des Finances –
Administratie van pensioenen van het Ministerie van
Financiën (finansdepartementets pensjonsadministrasjon)». 

Personalavdelingen i den administrasjon der tjenestemannen
er ansatt

Administration des pensions du Ministère des Finances –
Administratie van pensioenen van het Ministerie van
Financiën (finansdepartementets pensjonsadministrasjon)».

Personalavdelingen i den administrasjon der tjenestemannen
er ansatt

Administration des pensions du Ministère des Finances –
Administratie van pensioenen van het Ministerie van
Financiën (finansdepartementets pensjonsadministrasjon)»

Personalavdelingen i den administrasjon der tjenestemannen
er ansatt

Administration des pensions du Ministère des Finances –
Administratie van pensioenen van het Ministerie van
Financiën (finansdepartementets pensjonsadministrasjon)»

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le
service qui gère le régime spécial de pension — Administratie
van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst
die het bijzonder stelsel beheert (finansdepartementets
pensjonsadministrasjon eller den tjeneste som forvalter
særordningen for pensjon)».
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b) I del B. DANMARK gjøres følgende endringer:

i) I nr. 2. Uførhet skal ny bokstav c) lyde:

«c) pensjoner tilstått i henhold til lovgivningen
om tjenestemannspensjoner:

«c) pensjoner tilstått i henhold til lovgivningen
om tjenestemannspensjoner:

a) For alderspensjon, etterlattepensjon
(herunder pensjon til barn som har mistet
en av eller begge foreldrene) og uføre-
pensjon

b) For tilståelse av tilleggsytelser ved
alvorlig uførhet og til forsørgede
funksjonshemmede barn: 

5. Særordning for militært personell

a) For alderspensjon, etterlattepensjon
(herunder pensjon til barn som har mistet
en av eller begge foreldrene) og uføre-
pensjon 

b) For anerkjennelse av pensjoner i
forbindelse med arbeidsudyktighet,
ytelser ved alvorlig uførhet og familie-
ytelser til forsørgede funksjonshemmede
barn:

c) For familieytelser:

6. Særordning for rettsvesenet

For anerkjennelse av ytelser ved alvorlig
uførhet og ytelser til forsørgede funksjons-
hemmede barn 

d) I del E. FRANKRIKE gjøres følgende endringer:

i) I nr. 3.I.A skal ny bokstav e) i) og ii) lyde:

«e) Særordning for tjenestemenn (uførhet, alder,
yrkesskade og yrkessykdom)

i) statlige tjenestemenn:

ii) tjenestemenn hos regionale og lokale
myndigheter eller i offentlig sykehus-
tjeneste:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (finansdepartementet,
kontoret for økonomiforvaltning og økonomiske saker),
København».

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (finansdepartementet,
kontoret for økonomiforvaltning og økonomiske saker),
København».

Dirección General de Costes de Personel y Pensiones Públicas
– Ministerio de Economía y Hacienda (generaldirektoratet for
personalkostnader og offentlige pensjoner – økonomi- og
finansdepartementet)

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(alminnelig gjensidig trygdeordning for tjenestemenn), Madrid

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa
(generaldirektoratet for personell, forsvarsdepartementet),
Madrid

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (de væpnede styrkers
institutt for sosiale saker), Madrid 

Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa
(forsvarsdepartementets provinsdelegasjoner)

La Mutualidad General Judicial (rettsvesenets alminnelige
gjensidige trygdeordning), Madrid»

Service des pensions du ministère chargé du budget (pensjons-
avdelingen i det departement som er ansvarlig for budsjettet)

Caisse des dépôts et consignations (Den offentlige deposito-
kasse), Bordeaux centre».

ii) I nr. 3. Alder og dødsfall (pensjoner) skal ny bokstav c) lyde:

c) I del D. SPANIA gjøres følgende endringer:

i) I nr. 1 skal overskriften lyde:

«1. Alle ordninger med unntak av ordningen for sjøfolk og ordningen for tjenestemenn, militært personell og
rettsvesenet».  

ii) Nytt nr. 4-6 skal lyde:

«4. Særordning for tjenestemenn
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ii) I nr. 3.II.A skal nytt punkt iii) aa) og bb) lyde:

«iii) for særordningen for tjenestemenn (uførhet,
alder, yrkesskade og yrkessykdommer)

aa) statlige tjenestemenn:

bb) tjenestemenn hos regionale og lokale
myndigheter eller i offentlig sykehus-
tjeneste:

e) I del F. HELLAS gjøres følgende endringer:

i) I nr. 2 skal nytt punkt iv) lyde:

«iv) mottakere av statspensjon:

ii) I nr. 3 skal nytt punkt iv) lyde:

«iv) mottakere av statspensjon:

iii) I nr. 5 skal nytt punkt iv) lyde:

«iv) for tjenestemenn og personer likestilt med
slike:

f) I del H. ITALIA skal nytt nr. 7 lyde:

«7. Pensjoner til tjenestemenn

g) I del I. LUXEMBOURG skal ny bokstav e) i nr. 2
lyde:

«e) for særordningene i offentlig sektor:

h) I del L. PORTUGAL gjøres følgende endringer:

i) Før nr. I. Fastlandet skal ny bokstav A lyde:

«A.Generelt».

ii) Ny bokstav B. skal lyde: 

«B. Med hensyn til særordningen for tjeneste-
menn:

1. Sykdom og svangerskap og fødsel:

– kontantytelser

– naturalytelser

Service des pensions du ministère chargé du budget (pensjons-
avdelingen i det departement som er ansvarlig for budsjettet)

Caisse des dépôts et consignations (Den offentlige deposito-
kasse), Bordeaux centre».

����� ���������� ��� ������	 (regnskapsvesenet), Aten».

����� ���������� ��� ������	 (regnskapsvesenet), Aten».

����� ���������� ��� ������	 (regnskapsvesenet), Aten
eller det trygdeorgan arbeidstakeren er eller var tilsluttet».

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche) (den nasjonale velferds-
institusjon for ansatte i den offentlige forvaltning), Roma».

Den kompetente pensjonsmyndighet».

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em
cada organismo, exerça as funções de gestão e administração
dos recursos humanos (generalsekretariatet eller tilsvarende av
den avdeling som innenfor hvert organ er ansvarlig for
forvaltning og styring av de menneskelige ressurser)

Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e
Agentes da Administração Publica (ADSE) (generaldirek-
toratet for sosial stønad til tjenestemenn og andre offentlig
ansatte), Lisboa

‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
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2. Familieytelser:

3. Uførhet og alder:

4. Dødsfall:

–  etterlattepensjon

– gravferdshjelp

5. Yrkesskader og yrkessykdommer:

7) I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I del A. BELGIA gjøres følgende endringer:

i) I nr. I.2 skal ny bokstav f) lyde:

«f) uførhet hos personer som er omfattet av en
særordning for tjenestemenn:

ii) I nr. I.3 skal ny bokstav e) lyde:

«e) særordning for tjenestemenn:

«f) for særordningene i offentlig sektor:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em
cada organismo, exerça as funções de gestão e administração
dos recursos humanos (generalsekretariatet eller tilsvarende av
den avdeling som innenfor hvert organ er ansvarlig for
forvaltning og styring av de menneskelige ressurser)
eller
Caixa Geral de Aposentações (para titulares de pensão) (Den
nasjonale pensjonskasse) (for pensjonister), Lisboa

Caixa Geral de Aposentações (Den nasjonale pensjonskasse),
Lisboa

Caixa Geral de Aposentações (Den nasjonale pensjonskasse),
Lisboa

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em
cada organismo, exerça as funções de gestão e administração
dos recursos humanos (generalsekretariatet eller tilsvarende
eller den avdeling som innenfor hvert organ er ansvarlig for
forvaltning og styring av de menneskelige ressurser)
eller
Caixa Geral de Aposentações (em caso de falecimento de
titulares de pensão) (Den nasjonale pensjonskasse) (ved
pensjonistens dødsfall), Lisboa

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em
cada organismo, exerça as funções de gestão e administração
dos recursos humanos (generalsekretariatet eller tilsvarende
eller den avdeling som innenfor hvert organ er ansvarlig for
forvaltning og styring av de menneskelige ressurser)
eller
Caixa Geral de Aposentações (Den nasjonale pensjonskasse),
Lisboa».

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le
service qui gère le régime spécial de pension — Administratie
van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst
die het bijzonder stelsel beheert (finansdepartementets
pensjonsadministrasjon eller den tjeneste som forvalter
særordningen for pensjon).»

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le
service qui gère le régime spécial de pension — Administratie
van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst
die het bijzonder stelsel beheert (finansdepartementets
pensjonsadministrasjon eller den tjeneste som forvalter
særordningen for pensjon)».

Den kompetente pensjonsmyndighet»

b) I del I. LUXEMBOURG skal ny bokstav e) i nr. 2 lyde:
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8) I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I del B. DANMARK skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. pensjoner tilstått i henhold til lovgivningen om
tjenestemannspensjoner

a) For alderspensjon, etterlattepensjon
(herunder pensjon til barn som har mistet en
av eller begge foreldrene) og uførepensjon:

b) For anerkjennelse av tilleggsytelser ved
alvorlig uførhet og ytelser til forsørgede
funksjonshemmede barn: 

6. Særordning for de væpnede styrker

a) For alderspensjon, etterlattepensjon
(herunder pensjon til barn som har mistet en
av eller begge foreldrene) og uførepensjon: 

b) For anerkjennelse av pensjoner i
forbindelse med arbeidsudyktighet, ytelser
ved alvorlig uførhet og av familieytelser til
forsørgede funksjonshemmede barn:

c) For familieytelser:

7. Særordning for rettsvesenet

For anerkjennelse av ytelser i forbindelse
med alvorlig uførhet og av ytelser til
forsørgede funksjonshemmede barn:

c) I del F. HELLAS skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Mottakere av statspensjon:

«e) for særordningene i offentlig sektor:

9) I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) I del A. BELGIA skal nytt nr. 3b og 4a lyde:

«3b. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14e og
14f og gjennomføringsforordningens artikkel 12b:

4a. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17
når det dreier seg om en særordning for
tjenestemenn:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (finansdepartementet,
kontoret for økonomiforvaltning og økonomiske saker),
København».

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
– Ministerio de Economía y Hacienda (generaldirektoratet for
personellkostnader og offentlige pensjoner – økonomi- og
finansdepartementet)

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(alminnelig gjensidig trygdeordning for tjenestemenn), Madrid

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa
(generaldirektoratet for personell, forsvarsdepartementet),
Madrid

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (de væpnede styrkers
institutt for sosiale saker), Madrid 

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa
(generaldirektoratet for personell, forsvarsdepartementet),
Madrid

Mutualidad General Judicial (rettsvesenets alminnelige
gjensidige trygdeordning), Madrid».

����� ���������� ��� ������	, ���� (regnskapsvesenet),
Aten».

Den kompetente pensjonsmyndighet». 

Ministère des Affaires Sociales — Ministerie van Sociale
Zaken (departementet for sosiale saker)

Ministère des Affaires Sociales — Ministerie van Sociale
Zaken (departementet for sosiale saker) sammen med den
institusjon som er kompetent med hensyn til den berørte
særordning for tjenestemenn».

b) I del D. SPANIA gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 i venstre spalte skal lyde:

«1. Samtlige ordninger som inngår i trygdesystemet, unntatt ordningen for sjøfolk, ordningen for tjenestemenn, de
væpnede styrker og rettsvesenet, og for alle tilfeller unntatt arbeidsløshet:»

ii) Nye nr. 5-7 skal lyde:

«5. Særordning for tjenestemenn

d) I del I. LUXEMBOURG avsnitt I nr. 2 skal ny bokstav e) lyde:

‘ ‘ ‘ ‘
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«7. Ved anvendelse av gjennomføringsforord-
ningens artikkel 85 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 med
hensyn til familieytelser for personer omfattet
av særordningen for de væpnede styrker:

«v) for særordningene i offentlig sektor:

d) I del K. ØSTERRIKE skal nr. 1 lyde: 

«1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr.
1 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og
artikkel 17: 

e) I del L. PORTUGAL gjøres følgende endringer:

i) Før nr. I. Fastlandet skal ny undertekst lyde:

«A.Som hovedregel».

ii) Ny bokstav B. skal lyde: 

1. Ved anvendelse av forordningens 
artikkel 17:

2. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 11 nr. 1 og
artikkel 11a:

3. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 12a:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa
(generaldirektoratet for personell, forsvarsdepartementet)».

den kompetente pensjonsmyndighet»

Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
(forbundsministeren for arbeid, helse og sosiale saker) i
samarbeid med Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie (forbundsministeren for miljø, ungdom og familie);
der det dreier seg om særordninger for tjenestemenn, skal det
også innhentes samtykke fra den berørte offentlige
arbeidsgiver.»

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social
(avdelingen for internasjonale trygdeforbindelser), Lisboa

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça
as funções de gestão e administração dos recursos humanos no
organismo a que está vinculado o funcionário destacado
(generalsekretariatet eller tilsvarende eller den avdeling som er
ansvarlig for forvaltning og styring av de menneskelige
ressurser i det organ tjenestemannen er tilknyttet)

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça
as funções de gestão e administração dos recursos humanos no
organismo a que está vinculado o funcionário destacado
(generalsekretariatet eller tilsvarende eller den avdeling som
ansvarlig for forvaltning og styring av de menneskelige
ressurser i det organ tjenestemannen er tilknyttet)

b) I del D. SPANIA gjøres følgende endringer:

i) I nr. 3 skal teksten i venstre spalte lyde:

«3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 85 nr. 2 og artikkel 86
nr. 2, unntatt ordningen for sjøfolk, og for de to sistnevnte artikler, unntatt personer som er omfattet av særordningen
for de væpnede styrker:».

ii) Nytt nr. 7 skal lyde:

c) I del I. LUXEMBOURG nr. 7 bokstav a) skal nytt punkt v) lyde:

«B. Med hensyn til særordningen for tjenestemenn



12.4.2001 Nr. 20/111EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

4. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 13 nr. 2 og 3:

5. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 14 nr. 3:

6. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 28 nr. 1, artikkel
29 nr. 2 og 5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og
artikkel 31 nr. 1, annet punktum (med
hensyn til utstedelse av attester):

7. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 25 nr. 2, artikkel 38
nr. 1, artikkel 70 nr. 1 og artikkel 86 nr. 2:

8. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 17 nr. 6 og 7,
artikkel 18 nr. 3 og 6, artikkel 20, artikkel
21 nr. 1, artikkel 22, artikkel 31 nr. 1,
første punktum, og artikkel 34 nr. 1 og nr.
2, første ledd (med hensyn til institu-
sjonen på bostedet eller på oppholds-
stedet, avhengig av omstendighetene):

9. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 85 nr. 2:

10. Ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 102 nr. 2:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social
(avdelingen for internasjonale trygdeforbindelser), Lisboa

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça
as funções de gestão e administração dos recursos humanos no
organismo a que o funcionário está vinculado (generalsekre-
tariatet eller tilsvarende eller den avdeling som er ansvarlig for
forvaltning og styring av de menneskelige ressurser i det organ
tjenestemannen er tilknyttet)

Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (ADSE) (generaldirekto-
ratet for sosial stønad til tjenestemenn og andre offentlig
ansatte), Lisboa

Autoridade administrativa do lugar de residência dos
familiares (forvaltningsmyndigheten på familiemedlemmenes
bosted)

Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de
estada do interessado (den regionale helsemyndighet på
vedkommendes bosted eller oppholdssted)

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último
organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as
funções de gestão e administração dos recursos humanos
(generalsekretariatet eller tilsvarende eller den avdeling som er
ansvarlig for forvaltning og styring av de menneskelige
ressurser i det organ vedkommende sist var tilknyttet)

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social
(avdelingen for internasjonale trygdeforbindelser), Lisboa».

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft 25. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 29. juni 1998.

For Rådet

R. COOK

Formann
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 37, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 (del 2) av

23.11.2000, s. 57.

(2) EFT L 38 av 12.2.1999, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 81/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om
endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr.
1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte
studenter(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg VI nr. 1 (rådsforordning nr. 1408/71) gjøres
følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

«– 399 R 0307: Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 av
8. februar 1999 (EFT L 38 av 12.2.1999, s. 1).»

2. I tilpasning t) under overskriften «P. ISLAND» skal nytt
nr. 3 lyde:

«3. Personer med bosted i Island som er trygdet i Island
og oppført i det nasjonale folkeregisteret, og som
begynner å studere i en annen stat der denne
forordning får anvendelse, er dekket av den
islandske trygdeordningen. Studentens trygde-
dekning er uavhengig av studienes varighet. En
student som endrer bosted til eller tar arbeid i en
annen stat der denne forordning får anvendelse,
mister sin trygdedekning.»

3. I tilpasning t) under overskriften «R. NORGE» skal nytt
nr. 4 lyde:

«4. Personer som er trygdet i Norge og omfattet av
denne forordning, og som mottar lån eller stipend
fra Statens lånekasse for utdanning og begynner å
studere i en annen stat der denne forordning får
anvendelse, er dekket av den norske folketrygden.
Med hensyn til studier i Danmark, Finland, Island
og Sverige må studenten også være oppført i det
norske folkeregisteret. Studentens trygdedekning er
uavhengig av studienes varighet. En student som tar
arbeid i en annen stat der denne forordning får
anvendelse, mister sin trygdedekning.»

Artikkel 2

I  avtalens vedlegg VI nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72)
skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 R 0307: Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 av 8.
februar 1999 (EFT L 38 av 12.2.1999, s. 1).»

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 8/2000

av 4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

2001/EØS/20/08
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Artikkel 3

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 307/1999 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann



RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999

av 8. februar 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres

familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning
(EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr.

1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte studenter(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framsatt etter samråd med Den administrative
kommisjon for trygd for vandrearbeidere,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 3 bokstav c) skal Fellesskapets virksomhet, på de vilkår som er
fastsatt i traktaten, gå ut på å fjerne hindringer for den frie bevegelighet for personer mellom
medlemsstatene.

2) I traktatens artikkel 7 A er det fastsatt at det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser,
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret i samsvar med
traktatens bestemmelser.

3) Med henblikk på å gjennomføre den frie bevegelighet for arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende og å fjerne hindringer som på trygdeområdet ville være en følge av anvendelsen av
de nasjonale lovgivninger alene, vedtok Rådet på grunnlag av traktatens artikkel 51 og 235
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(4), og forordning
(EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71(5).

4) Virkeområdet til forordning (EØF) nr. 1408/71 bør utvides slik at det i prinsippet omfatter
særordninger for studenter.

5) På trygdeområdet gir ikke anvendelsen av de nasjonale lovgivninger alene tilstrekkelig beskyttelse
for studenter som flytter innenfor Fellesskapet. For at den frie bevegelighet for personer skal kunne
gjennomføres fullt ut, bør de trygdeordninger som gjelder for studenter, samordnes.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 38 av 12.2.1999, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2000 av 
4. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT C 46 av 20.2.1992, s. 1.

(2) EFT C 94 av 13.4.1992, s. 326.

(3) EFT C 98 av 21.4.1992, s. 4.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1606/98 (EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1).

(5) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1606/98 (EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1).
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(1) EFT L 317 av 18.12.1993, s. 59.

6) Av likhetshensyn bør de særlige regler som gjelder for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende
gis anvendelse på studenter. Av forenklings- og klarhetshensyn bør disse reglene utfylle de
bestemmelsene som allerede gjelder for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer.

7) Det bør gjøres de nødvendige tilpasninger i forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 så
bestemmelsene i de nevnte forordninger kan gis anvendelse på studenter som flytter innenfor
Fellesskapet, idet det tas hensyn til disse personenes særlige situasjon samt særtrekk ved de
ordninger de er omfattet av og de ytelser de har rett til.

8) Selv om studentenes særlige situasjon ikke har gjort det mulig å fastsette regler for å bestemme
hvilken lovgivning som får anvendelse, bør det imidlertid så langt som mulig unngås at de berørte
personer blir underlagt dobbel avgift eller får dobbel rett til ytelser.

9) De tilpasninger som skal gjøres i den dispositive delen i forordning (EØF) nr. 1408/71, gjør det
nødvendig å tilpasse dens vedlegg VI.

10) De særlige forhold i Luxembourg, der alle studenter som studerer i utlandet har rett til helsetjeneste,
gjør det berettiget å gi disse studentene automatisk fritak for kravet om medlemskap i en
syketrygdordning i den staten der de studerer.

11) På grunn av studentenes særlige situasjon har det ikke vært mulig å innføre et omfattende system for
samordning av studenters trygderettigheter på fellesskapsplan, særlig med hensyn til ytelser ved
uførhet. Trygdeytelser til studenter varierer mye fra en medlemsstat til en annen, særlig med hensyn
til ikke-avgiftsbaserte ytelser som skal bidra til å dekke tilleggsutgifter knyttet til
funksjonshemmedes behov for pleie og mobilitet. De europeiske fellesskaps domstol har anerkjent
at reglene for tilståelse av visse ytelser er nært knyttet til særlige økonomiske og sosiale forhold. Et
begrenset unntak fra reglene om samordning av tidsrom i artikkel 10a nr. 2 i forordning (EØF) nr.
1408/71 er derfor berettiget.

12) Traktaten gir ikke den nødvendige myndighet til å treffe egnede tiltak på trygdeområdet for
studenter, og derfor er det berettiget å anvende artikkel 235 i tillegg til artikkel 51.

13) Denne forordning får anvendelse uten å berøre de vilkår som er fastsatt i rådsdirektiv 93/96/EØF av
29. oktober 1993 om studenters oppholdsrett(1) –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Etter bokstav c) skal ny bokstav ca) lyde:

«ca) «student», enhver annen person enn en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller
vedkommendes familiemedlem eller etterlatte i henhold til denne forordning, som studerer
eller er under yrkesrettet opplæring som fører fram til en kompetanse som er offisielt
anerkjent av en medlemsstats myndigheter, og som er omfattet av en alminnelig
trygdeordning eller en særlig trygdeordning for studenter,»



b) i bokstav f) i) og ii) endres «arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende» til
«arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller studenten».

2) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Personkrets

1. Denne forordning får anvendelse på arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende og
studenter som er eller har vært underlagt én eller flere medlemsstaters lovgivning, og som er
statsborgere i en av medlemsstatene, eller som er statsløse eller flyktninger bosatt på en medlemsstats
territorium, samt på deres familiemedlemmer og deres etterlatte.

2. Denne forordning får anvendelse på etterlatte etter arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og studenter som har vært underlagt én eller flere medlemsstaters lovgivning, uavhengig av disse
personenes nasjonalitet, når deres etterlatte er statsborgere i en av medlemsstatene eller er statsløse
eller flyktninger bosatt på en medlemsstats territorium».

3) I artikkel 9a i den tyske teksten endres «der Arbeitnehmer oder Selbständige» til «die Person».

4) I artikkel 10 nr. 2 utgår «som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende».

5) Artikkel 22c utgår.

6) I avdeling III kapittel 1 skal nytt avsnitt 5a lyde:

«Av s n i t t  5 a

Personer som studerer eller er under yrkesrettet opplæring samt deres familiemedlemmer

Artikkel 34a

Særlige bestemmelser for studenter og deres familiemedlemmer

Bestemmelsene i artikkel 18, artikkel 19, artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og c), artikkel 22 nr. 2 annet
ledd, artikkel 22 nr. 3, artikkel 23, artikkel 24 og avsnitt 6 og 7 skal få tilsvarende anvendelse på
studenter samt deres familiemedlemmer, etter omstendighetene.

Artikkel 34b

Felles bestemmelser

En person omhandlet i artikkel 22 nr. 1 og 3 samt i artikkel 34a, og som oppholder seg i en annen
stat enn den kompetente stat for å studere eller få yrkesrettet opplæring som fører fram til en
kompetanse som er offisielt anerkjent av en medlemsstats myndigheter, samt de av hans
familiemedlemmer som ledsager ham under oppholdet, er omfattet av bestemmelsene i artikkel 22
nr. 1 bokstav a) i alle situasjoner der det er behov for ytelser under et opphold på den medlemsstats
territorium der vedkommende studerer eller er under yrkesrettet opplæring.»

7) I artikkel 35 nr. 3 endres «verken gjelde for arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende eller for
deres familiemedlemmer» til «ikke gjelde for personer».

8) I avdeling III kapittel 4 skal nytt avsnitt 5 lyde:

«Av s n i t t  5

Studenter

Artikkel 63a

Bestemmelsene i avsnitt 1-4 får tilsvarende anvendelse på studenter.»
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9) Ny artikkel 66a skal lyde:

«Artikkel 66a

Studenter

Bestemmelsene i artikkel 64-66 får tilsvarende anvendelse på studenter og deres familie-
medlemmer.»

10) Ny artikkel 76a skal lyde:

«Artikkel 76a

Studenter

Bestemmelsene i artikkel 72 får tilsvarende anvendelse på studenter.»

11) Ny artikkel 95d skal lyde:

«Artikkel 95d

Overgangsbestemmelser for studenter

1. Denne forordning skal ikke gi studenter, deres familiemedlemmer eller etterlatte rett til ytelser
for noe tidsrom før 1. mai 1999.

2. Enhver trygdetid og eventuelt enhver ansettelsestid, tidsrom med selvstendig nærings-
virksomhet eller botid som er tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning før 1. mai 1999, skal
medregnes ved avgjørelsen av rett til ytelser etter bestemmelsene i denne forordning.

3. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 kan en rettighet opptjenes i henhold til denne
forordning selv om den gjelder en hendelse som er inntruffet før 1. mai 1999.

4. Enhver ytelse som på grunn av vedkommendes statsborgerskap eller bosted ikke har vært
fastsatt, eller som har vært suspendert, skal etter anmodning fra vedkommende fastsettes eller
utbetales på nytt fra 1. mai 1999, med mindre tidligere fastsatte rettigheter har ført til en utbetaling
av et engangsbeløp.

5. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 er framsatt innen to år etter 1. mai 1999, skal
rettighetene for studenter, deres familiemedlemmer og etterlatte etter denne forordning være opptjent
med virkning fra nevnte dag, uten at bestemmelsene om tap eller foreldelse av rettigheter i
lovgivningen i noen medlemsstat kan gjøres gjeldende overfor vedkommende.

6. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 er framsatt etter utløpet av tidsrommet på to år etter 1.
mai 1999, skal rettigheter som ikke er bortfalt eller foreldet, opptjenes fra det tidspunkt anmodningen
ble framsatt, med mindre gunstigere bestemmelser gjelder i en medlemsstats lovgivning.»

12) I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) I del «D. SPANIA» skal nytt nr. 9 lyde:

«9. Ytelsene i den særlige spanske ordning for studenter («Seguro Escolar») er ikke basert på
tilbakelagt trygdetid, ansettelsestid eller botid slik som definert i forordningens artikkel 1
bokstav r), s) og sa). De spanske institusjoner kan derfor ikke utstede de relevante attester
med henblikk på sammenlegging av tidsrom.

Den særlige spanske ordning for studenter får likevel anvendelse på studenter som er
statsborgere i andre medlemsstater, og som studerer i Spania, på samme vilkår som studenter
av spansk nasjonalitet.»

b) I del «I. LUXEMBOURG» skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Personer som er omfattet av en syketrygdordning i Storhertugdømmet Luxembourg, og som
studerer i en annen medlemsstat, er fritatt for plikt til medlemskap som student i henhold til
studielandets lovgivning.» 
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c) I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» skal nytt nr. 21 lyde:

«21. Med hensyn til studenter eller studenters familiemedlemmer eller etterlatte, får
forordningens artikkel 10a nr. 2 ikke anvendelse på ytelser som utelukkende er beregnet på
særskilt beskyttelse av funksjonshemmede.»

Artikkel 2

I forordning (EØF) nr. 574/72 skal artikkel 120 lyde:

«Artikkel 120 

Personer som studerer eller er under yrkesmessig opplæring  

Med unntak av artikkel 10 og 10a får bestemmelsene i denne forordning eventuelt tilsvarende
anvendelse på studenter.»

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den første dag i den tredje måned etter at den er kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 1999.

For Rådet

O. LAFONTAINE

Formann
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 81/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 av 29. april 1999 om
endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr.
1408/71(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 tilføyer et nytt
vedlegg VIII til rådsforordning (EØF) nr. 1408/71. For
avtalens formål må vedlegg VIII omfatte henvisninger
også til Island, Liechtenstein og Norge.

4) De nærmere regler for EFTA-statenes deltakelse i Den
administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
fastsatt i avtalens vedlegg VI ble endret ved EØS-
komiteens beslutning nr. 34/1999 av 26. mars 1999(3)
som følge av EFTA-statenes deltakelse i Den tekniske
komité som er tilknyttet Den administrative kommisjon.
Sektorvis tilpasning II til avtalens vedlegg VI bør
ajourføres som følge av denne deltakelse –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg VI nr. 1 (rådsforordning nr. 1408/71) gjøres
følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt før tilpasningen skal lyde:

«– 399 R 1399: Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 av
29. april 1999 (EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1).»

2. Etter tilpasning u) skal ny tilpasning v) lyde:

«v) Følgende tilføyes i vedlegg VIII:
P. ISLAND

Ingen

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen

R. NORGE

Ingen.»

Artikkel 2

I  avtalens vedlegg VI nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72)
skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 R 1399: Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 av 29.
april 1999 (EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1).»

Artikkel 3

I sektorvis tilpasning II til avtalens vedlegg VI endres ordene
«de rettigheter og forpliktelser som tilkommer revisjons-
utvalget tilknyttet nevnte administrative kommisjon» til «de
rettigheter og forpliktelser som tilkommer revisjonsutvalget og
Den tekniske komité, begge tilknyttet nevnte administrative
kommisjon,».

Artikkel 4

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 9/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 37, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 (del 2) av

23.11.2000, s. 57.

(2) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1.

(3) EFT L 266 av 19.10.2000, s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 46 av

19.10.2000, s. 95.

2001/EØS/20/09
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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2000 av 
28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT C 325 av 23.10.1998, s. 12.

(2) EFT C 150 av 28.5.1999.

(3) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 41.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen ajourført ved forordning (EF) nr. 118/97 (EFT L 28 av 30.1.1997) og sist endret ved
forordning (EF) nr. 307/99 (EFT L 38 av 12.2.1999).

(5) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen ajourført ved forordning (EF) nr. 118/97 (EFT L 28 av 30.1.1997) og sist endret ved
forordning (EF) nr. 307/99 (EFT L 38 av 12.2.1999).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1399/1999

av 29. april 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende 

og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og
forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring 

av forordning (EØF) nr. 1408/71(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framlagt etter samråd med Den administrative
kommisjon for trygd for vandrearbeidere,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør gjøres visse endringer i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som
flytter innenfor Fellesskapet(4) og (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring
av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(5). Disse endringene
er knyttet til endringer i medlemsstatenes trygdelovgivning.

2) Anvendelsen av kapittel 8 på pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene medfører
fortolknings- og forvaltningsproblemer, og det vil være til fordel for de berørte personer at slike
pensjoner beregnes i samsvar med bestemmelsene i avdeling III kapittel 3 framfor bestemmelsene i
kapittel 8.

3) Beregningen i samsvar med kapittel 3 av pensjoner til barn som har mistet en av eller begge
foreldrene berører ikke plikten til i samsvar med Domstolens rettspraksis å betale differansebeløpene
for de ytelsene som fortsatt hører under kapittel 8.

4) Avsnitt «L. PORTUGAL» i vedlegg IIa bør endres for å ta hensyn til de endringer som er gjort i
portugisisk lovgivning.
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5) Det bør tilføyes et nytt nummer i avsnitt «G. IRLAND» og et nytt nummer i avsnitt «O. DET
FORENTE KONGERIKE» i vedlegg VI for å ta hensyn til de særlige prioriteringsregler i tilfelle av
samtidig rett til familieytelser i henhold til lovgivningen i Det forente kongerike og Irland som følge
av inntektsgivende arbeid på en av de to medlemsstaters territorium.

6) Bestemmelsene i vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 har ingen direkte innvirkning på
fastsettelsen av enkeltpersoners rettigheter.

7) Det bør være mulig å endre alle vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 ved en forordning vedtatt
av Kommisjonen på anmodning fra den eller de berørte medlemsstater eller deres kompetente
myndigheter og etter uttalelse fra Den administrative kommisjon. Hensikten med endringen av
vedleggene er bare at avgjørelser truffet av de berørte medlemsstater eller deres kompetente
myndigheter skal bli innlemmet i et fellesskapsdokument.

8) Det er nødvendig å tilpasse avsnitt «43. SPANIA-ITALIA» i vedlegg 5 til forordning (EØF) nr.
574/72.

9) Som følge av administrativ omlegging i Frankrike med hensyn til behandling av søknader om
forlenget utsendelse eller særlig utsendelse bør avsnitt «E. FRANKRIKE» i vedlegg 10 til forordning
(EØF) nr. 574/72 endres.

10) For å nå målet om fri bevegelighet av arbeidstakere på trygdeområdet er det nødvendig og
hensiktsmessig at reglene for koordinering av de nasjonale trygdeordninger blir endret gjennom et
juridisk bindende fellesskapsdokument som får direkte anvendelse i hver medlemsstat.

11) Dette er i samsvar med bestemmelsene i traktatens artikkel 3B tredje ledd –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 44 nr. 3 skal lyde:

«3. Dette kapittel får ikke anvendelse på forhøyelser av pensjoner eller pensjonstillegg for barn
eller pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene, som skal tilstås i samsvar med
bestemmelsene i kapittel 8.»

2) I artikkel 78 skal nr. 1 lyde:

«1. I denne artikkel menes med «ytelser», barnetrygd og eventuelt tilleggs- eller spesialytelser for
barn som har mistet en av eller begge foreldrene.»
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(1) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1.»

3) Ny artikkel 78a skal lyde:

«Artikkel 78a

Pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene, unntatt ytelser tilstått i henhold til
trygdeordninger for yrkesskade og yrkessykdom, skal anses som «ytelser» innenfor virkeområdet til
artikkel 78 nr. 1 dersom avdøde på et eller annet tidspunkt har vært omfattet av en ordning som tilstår
barn som har mistet en av eller begge foreldrene bare barnetrygd eller tilleggsytelser eller særlige
ytelser. Disse ordningene er oppført i vedlegg VIII.»

4) I artikkel 79 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 og 3 endres «77 og 78» til «77, 78 og 78a.»

b) I nr. 2 endres «artikkel 77 eller artikkel 78» til «artikkel 77, 78 eller 78a».

5) I artikkel 79a gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 endres «artikkel 78» til «artikkel 78a».

b) I nr. 2 innsettes «med mindre annet er fastsatt i artikkel 44 nr. 3» etter «kapittel 8».

6) Ny artikkel 95e skal lyde:

«Artikkel 95e

Overgangsbestemmelser for anvendelse av forordning (EF) nr. 1399/1999(1)

1. Forordning (EF) nr. 1399/1999 får anvendelse på rettighetene til barn som har mistet en av eller
begge foreldrene dersom den av foreldrene som barnet har ervervet sin rett til ytelse fra, døde etter
1. september 1999.

2. Enhver trygdetid eller botid som er tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning før 1.
september 1999 skal medregnes ved fastsettelsen av rett til ytelser etter forordning (EF) nr.
1399/1999.

3. Rettigheter for barn som har mistet en av eller begge foreldrene kan dersom den av foreldrene
som barnet har ervervet sin rett til ytelser fra, døde før 1. september 1999, etter anmodning vurderes
på nytt etter forordning (EF) nr. 1399/1999.

4. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 3 er framsatt innen to år etter 1. september 1999, skal
rettighetene etter forordning (EF) nr. 1399/1999 opptjenes med virkning fra denne dag, uten at
bestemmelsene i lovgivningen i noen medlemsstat om tap eller foreldelse av rettigheter kan gjøres
gjeldende overfor vedkommende.

5. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 3 er framsatt etter utløpet av et tidsrom på to år etter 1.
september 1999, skal rettigheter som ikke er tapt eller foreldet, erverves fra det tidspunkt
anmodningen framsettes, med mindre gunstigere bestemmelser gjelder i en medlemsstats
lovgivning.
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7) I vedlegg I del I avsnitt «C. TYSKLAND» innsettes følgende i bokstav a):

«eller en tjenestemann som i kraft av sin tjenestemannsstatus mottar lønn som minst er av en slik
størrelse at den ved ansettelse som arbeidstaker ville medføre pliktig arbeidsløshetstrygd.»

8) I vedlegg IIa skal avsnitt «L. PORTUGAL» lyde:

«L. PORTUGAL

a) Ikke-avgiftsbasert barnetrygd for barn og unge og tillegg på grunn av uførhet (lovdekret nr.
160/80 av 27. mai 1980, som endret ved lovdekret nr. 133-C/97 av 30. mai 1997).

b) Ikke-avgiftsbasert stønad til elever i spesialskoler (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980, som
endret ved lovdekret nr. 133-C/97 av 30. mai 1997).

c) Ikke-avgiftsbaserte pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene (lovdekret nr.
160/80 av 27. mai 1980, som endret ved lovdekret nr. 133-C/97 av 30. mai 1997).

d) Ikke-avgiftsbasert alders- og uførepensjon (lovdekret nr. 464/80 av 13. oktober 1980).

e) Ikke-avgiftsbasert stønad ved pleie utført av tredjemann (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980,
som endret ved lovdekret nr. 133-C/97 av 30. mai 1997).

f) Ikke-avgiftsbasert enkepensjon (forordning nr. 52/81 av 11. november 1981).»

9) I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I del A skal nr. 37 lyde:

«Artikkel 4 i avtale om trygd av 28. april 1997.»

b) I del B skal nr. 37 lyde:

«Artikkel 4 i avtale om trygd av 28. april 1997.»

10) I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I del D nr. 1 bokstav g) tilføyes følgende tekst:

«og pensjonstillegg for barn i samsvar med lov om etterlattepensjon av 17. januar 1969.»

b) I del D nr. 3 tilføyes følgende:

«Avtale om trygd av 28. april 1997 mellom Forbundsrepublikken Tyskland og Finland.»

11) I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «C. TYSKLAND» nr. 3 utgår ordene «unntatt pensjonister».
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b) I avsnitt «D. SPANIA» skal nr. 9 annet ledd lyde:

«Sin embargo, el Régimen Especial de Estudiantes español («Seguro Escolar») se aplicará a
aquellos estudiantes que sean nacionales de otros Estados miembros y estén estudiando en
España, en las mismas condiciones que los estudiantes de nacionalidad española. (Gjelder bare
den spanske utgaven).»

c) I avsnitt «G. IRLAND» skal nytt nr. 11 lyde:

«11. Dersom det i samme tidsrom og for samme familiemedlem består rett til familieytelser
utelukkende i henhold til lovgivningen i Det forente kongerike eller i henhold til
forordningens artikkel 73, 74, 77, 78 eller 78a, bortfaller retten til familietillegg som består
utelukkende i henhold til den irske lovgivning, inntil det beløp som tilsvarer disse
ytelsene.»

d) I avsnitt «J. NEDERLAND» skal nytt nr. 7 lyde:

«7. Anvendelse av forordningens del II på en «directeur grootaandeelhouder»
(direktør/storaksjonær) i et aksjeselskap:

For anvendelsen av bestemmelsene i forordningens del II anses en person i Nederland som
utøver selvstendig næringsvirksomhet for et aksjeselskap der vedkommende har en
«betydelig aksjeandel» i henhold til nederlandsk lovgivning (det vil si en andel som gir
minst 50 % av stemmerettene), for å være arbeidstaker.»

e) I avsnitt «O. DET FORENTE KONGERIKE» skal nytt nr. 21 lyde:

«21. Dersom det i samme tidsrom og for samme familiemedlem består rett til familieytelser bare
i henhold til irsk lovgivning eller i henhold til forordningens artikkel 73, 74, 77, 78 eller
78a , bortfaller retten til familiestønad som består bare i henhold til lovgivningen i Det
forente kongerike, inntil det beløp som tilsvarer disse ytelsene.»

12) I vedlegg VII oppheves nr. 9.

13) Et nytt vedlegg VIII, som er vedlagt denne forordning, skal ha tittelen «ORDNINGER SOM
OMFATTER BARE BARNETRYGD ELLER TILLEGGS- ELLER SPESIALYTELSER FOR
BARN SOM HAR MISTET EN AV ELLER BEGGE FORELDRENE».

Artikkel 2

I forordning (EØF) nr. 574/72 gjøres følgende endringer:

1. Tittelen til artikkel 120 skal lyde:

«Personas que estudian o cursan formación profesional» (gjelder bare den spanske utgaven).

2. Artikkel 122 skal lyde:

«Artikkel 122

Særlige bestemmelser om endring av vedleggene

Vedleggene til gjennomføringsforordningen kan endres ved en forordning vedtatt av Kommisjonen
på anmodning fra den eller de berørte medlemsstater eller deres kompetente myndigheter og etter
enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon.»
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3. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK»:

i) skal nr. 1 lyde:

«1. Sykdom og svangerskap eller fødsel

a) naturalytelser:

1. I alminnelighet:

Den kompetente amtskommune (fylkesadministrasjonen). I København og
Frederiksberg kommuner: kommuneadministrasjonen. Ved sykehusbehandling i
disse to kommunene: Hovedstadens Sygehusfællesskab.

2. Til personer som søker om og mottar pensjon og deres familiemedlemmer som
er bosatt i en annen medlemsstat, se bestemmelsene i forordningens avdeling III
kapittel 1 avsnitt 4 og 5 og gjennomføringsforordningens artikkel 28-30: 

Den Sociale Sikringsstyrelse (trygdeadministrasjonen), København

b) kontantytelser:

Kommuneadministrasjonen i bostedskommunen: I København, Odense, Ålborg og
Århus kommuner: Magistraten (kommuneadministrasjonen).»

ii) Nr. 5 skal lyde:

«5. Gravferdshjelp

a) Syketrygdede personer bosatt i Danmark:

Kommuneadministrasjonen i bostedskommunen: I København, Odense, Ålborg og
Århus kommuner: Magistraten (kommuneadministrasjonen).

b) Mottakere bosatt i en annen medlemsstat (se forordningens avdeling III kapittel 5 og
gjennomføringsforordningens artikkel 78 og 79):

Sundhedsministeriet, København.»

b) I avsnitt «C. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

i) I nr. 2 bokstav a) i) annet ledd første strekpunkt erstattes teksten etter «dersom den siste
avgift ble betalt til» med følgende to ledd:

«Landesversicherungsanstalt für das
Saarland (den regionale trygdeinstitusjon
for Saarland), Saarbrücken, og dersom
vedkommende er bosatt i Frankrike, Italia
eller Luxembourg, eller er fransk,
italiensk eller luxembourgsk statsborger
bosatt på en ikke-medlemsstats terri-
torium: 

Landesversicherungsanstalt für das
Saarland (den regionale trygdeinstitusjon
for Saarland), Saarbrücken
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ii) I nr. 2 bokstav b) første strekpunkt utgår «unntatt Saarland».

iii) I nr. 2 bokstav b) i) annet ledd utgår kolonet etter «som ligger i Saarland», og ordene «dersom
siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en fransk, italiensk
eller luxembourgsk institusjon for pensjonstrygd» tilføyes.

4. I vedlegg 4 avsnitt «H. ITALIA» skal nytt nr. 3a lyde:

5. I vedlegg 5 skal avsnitt «43. SPANIA – ITALIA» lyde:

«Avtale om en ny ordning for bedring og forenkling av refusjonen av utgifter til helsetjenester av 21.
november 1997 om forordningens artikkel 36 nr. 3 (refusjon av naturalytelser ved sykdom,
svangerskap eller fødsel) og gjennomføringsforordningens artikkel 93, 94, 95, 100 og 102 nr. 5
(refusjon av ytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel og ikke-avregnede krav).»

6. I vedlegg 7 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «D. SPANIA» skal lyde:

«D. SPANIA: Banco Santander, Madrid».

b) Avsnitt «M. FINLAND» skal lyde:

«M. FINLAND: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors».

7. I vedlegg 10 avsnitt «E. FRANKRIKE» skal nr. 5 lyde:

«5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og
artikkel 17:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (sentralinstitusjonen for trygd for
vandrearbeidere), Paris».

Artikkel 3

1. Denne forordning trer i kraft 1. september 1999.

2. Artikkel 1 nr. 12 får anvendelse fra 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann

Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitu-
sjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am
Main

Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitu-
sjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am
Main»

«3a Uførhet, alder, etterlatte – særordninger
for tjenestemenn og personer likestilt
med slike.

Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche (INPDAP) (den nasjonale
velferdsinstitusjon for ansatte i den
offentlige forvaltning), Roma».



VEDLEGG

«VEDLEGG VIII

(Forordningens artikkel 78a)

ORDNINGER SOM OMFATTER BARE BARNETRYGD ELLER TILLEGGS- ELLER
SPESIALYTELSER FOR BARN SOM HAR MISTET EN AV ELLER BEGGE FORELDRENE»

A. BELGIA

a) Barnetrygd i henhold til de samordnede lover om barnetrygd til arbeidstakere.

b) Familieytelser i henhold til lovgivningen om familieytelser til selvstendig næringsdrivende.

c) Familieytelser i henhold til ordningen for tidligere ansatte i Belgisk Kongo og Rwanda-Urundi.

B. DANMARK

«Den særlige barnetrygd samt den ordinære barnetrygd og tilleggsfamilieytelser som gis dersom
vedkommende som har foreldremyndigheten er enslig forsørger.

Dessuten de familieytelser som gis til alle barn under 18 år når de bor i Danmark og når
vedkommende som har foreldremyndigheten er fullt skattepliktig etter dansk lovgivning.»

C. TYSKLAND

Ingen

D. SPANIA

Ingen

E. FRANKRIKE

Alle grunnleggende trygdeordninger med unntak av særordningene for arbeidstakere (tjenestemenn,
funksjonærer, sjøfolk, fullmektiger hos notarer, ansatte i EDG-GDF, SNCF og RATP, personalet i
operaen og Comédie Française osv.), unntatt ordningen for gruvearbeidere.

F. HELLAS

Ingen

G. IRLAND

Ytelser til barn, (avgiftsbaserte) barnetillegg til barn som har mistet en av eller begge foreldrene,
forhøyelser av (avgiftsbasert) enkepensjon og (avgiftsbasert) enkemannspensjon som betales til barn
som oppfyller vilkårene for det i henhold til Social Welfare (Consolidation) Act 1993 (den kodifiserte
lov om trygd og velferd av 1993) og senere endringer.

H. ITALIA

Ingen

I. LUXEMBOURG

Ingen
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J. NEDERLAND

Ingen

K. ØSTERRIKE

Ingen

L. PORTUGAL

Ingen

M. FINLAND

Ingen

N. SVERIGE

Ingen

O. DET FORENTE KONGERIKE

1. Storbritannia og Nord-Irland

Bestemmelsene i Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (lov om trygd og ytelser
1992) og Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 [lov om trygd
og ytelser (Nord-Irland) 1992] om ytelser til barn (herunder eventuelle forhøyelser for alene-
foreldre); barnetillegg til pensjonister og tilskudd til verger.

2. Gibraltar

Bestemmelsene i Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance 1997
[forordningen av 1997 om trygd (åpen ordning for langsiktige ytelser)] og Social Security
(Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance 1996 [forordningen av 1996 (lukket ordning
for langsiktige ytelser)] om barnetillegg til pensjonister og tilskudd til verger.»
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 37, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 (del 2) 

av 23.11.2000, s. 57.

(2) EFT L 143 av 8.6.1999, s. 11. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 81/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Beslutning nr. 171 av 9. desember 1998 om endring av
beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om tilståelse av natural-
ytelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i
rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og om begrepet
øyeblikkelig behandling i artikkel 20 i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og begrepet øyeblikkelig behandling i
artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning
(EØF) nr. 574/72(2), vedtatt av Den administrative
kommisjon for trygd for vandrearbeidere, skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg VI nr. 3.26 (beslutning nr. 135) gjøres
følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

«– 399 D 0370: Beslutning nr. 171 av 9. desember
1998 (EFT L 143 av 8.6.1999, s. 11).»

2. Tilpasningen, herunder det innledende punktum,
oppheves.

Artikkel 2

Teksten til beslutning nr. 171 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 10/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

2001/EØS/20/10

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann



BESLUTNING nr. 171

av 9. desember 1998

om endring av beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om tilståelse av
naturalytelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og om begrepet øyeblikkelig 
behandling i artikkel 20 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 

og begrepet øyeblikkelig behandling i artikkel 17 nr. 7 
og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(*)

(1999/370/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR –

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 som
pålegger den å behandle alle administrative spørsmål og fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse
med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger, 

under henvisning til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars
1972,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1103/97 av 17. juni 1997 om fastsettelse av visse
bestemmelser i forbindelse med innføringen av euroen,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 974/98 av 3. mai 1998 om innføring av euroen,

under henvisning til beslutning nr. 135 og

ut fra følgende betraktninger:

De beløp som er uttrykt i nasjonale valutaer før innføringen av euroen, som nevnt i beslutning nr. 135, bør
omregnes til euro.

Hovedmålet med beslutning nr. 135 er å fastsette et identisk terskelbeløp for alle medlemsstatene, som er
uttrykt i euro og som skal få anvendelse i alle medlemsstater, herunder i dem som ikke innfører euroen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Nr. 2.2 i beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 skal lyde:

«2.2. den sannsynlige eller faktiske utgiften for ytelsen overstiger det faste beløpet på 500 euro.»
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 143 av 8.6.1999, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2000 av
28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.



2. Denne beslutning kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den får anvendelse fra 1. januar
1999.

President for
Den administrative kommisjon

Helmut SIEDL
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 37, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 (del 2) 

av 23.11.2000, s. 57.

(2) EFT L 143 av 8.6.1999, s. 13, rettet ved EFT L 159 av 25.6.1999, s. 67. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 81/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Beslutning nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter
som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101)(2), vedtatt
av Den administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere, skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg VI nr. 3.48 (beslutning nr. 164) tilføyes
følgende:

«, endret ved:

– 399 D 0371: Beslutning nr. 172 av 9. desember 1998
(EFT L 143 av 8.6.1999, s. 13), rettet ved EFT L 159 av
25.6.1999, s. 67.»

Artikkel 2

Teksten til beslutning nr. 172 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 11/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

2001/EØS/20/11

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann



BESLUTNING nr. 172

av 9. desember 1998

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101) (*)

(1999/371/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR –

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet(1), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som
oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(2), som
pålegger den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre
dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av forordningene,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av 29. juni 1998 om endring av forordning (EØF) nr.
1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte særordninger
for tjenestemenn(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene for å ta hensyn til beslutning nr. 164.

Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 143 av 8.6.1999, s. 13, rettet ved EFT OJ L 159 av 25.6.1999, s. 67, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2000 av 28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.

(3) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1.



1. Blankett E 101 som er gjengitt i beslutning nr. 164 av 27. november 1996, skal erstattes med vedlagte
blankett.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blankett til rådighet for berørte
parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike
språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon,
arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

President for Den administrative kommisjon

Helmut SIEDL
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DE EUROPEISKE ØKONOMISKE FELLESSKAP
Forordninger om trygd

EØS (*)

Se veiledningen på side 3

E 101 (1)

ATTEST OM DEN LOVGIVNINGEN SOM SKAL ANVENDES

Forordn. 1408/71: art. 13.2.d; art. 14.1.a; art. 14.2.b; art. 14a.1.a, 2 og 4; art. 14b.1,2 og 4; art 14c.a; art 14e; art. 17
Forordn. 574/72: art. 11.1; art. 11a.1; art. 12a.2.a, 5.c og 7.a; art 12b

1.

1.1. Etternavn  (2)
...............................................................................................................................................................................................

1.2. Fornavn Tidligere navn  (2)

................................................................. .......................................................... .......................................................
1.3. Fødselsdato (3) Statsborgerskap D.N.I. (4)

................................................................. ..........................................................

1.4. Fast adresse
Gate .......................................................................... Nr. ...................... Postboks   ........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

1.5. Trygdenummer (5)....................................................................................................................................................................

Arbeidstaker Selvstendig næringsdrivende

2.

2.1. Navn eller firmanavn 
...............................................................................................................................................................................................

2.2. Identitetsnummer (6)
...............................................................................................................................................................................................

2.3. Arbeidsgiveren er et vikarbyrå ja nej

2.4. Addresse
Tlf. ............................................................................ Telefaks ...................... E-post   ............................................

Gate........................................................................... Nr. ...................... Postboks  ..........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

Arbeidsgiver Selvstendig næringsvirksomhet

3.4. Foretakets eller skipets navn eller firmanavn
...............................................................................................................................................................................................

3.5. Addresse(r)
Gate........................................................................... Nr. ...................... Postboks  ..........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

Gate........................................................................... Nr. ...................... Postboks  ..........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

3.6. Identitetsnummer (6) ...............................................................................................................................................................

3. Ovennevnte medlem
3.1. har vært ansatt hos ovennevnte arbeidsgiver fra dato .....................................................................................................

har utøvd selvstendig næringsvirksomhet fra dato...........................................................................................................
i   ...................................................................................................................................................................................

3.2. utsendes eller skal utøve selvstendig næringsvirksomhet i et tidsrom som ventes å vare 
fra   ........................................................................ til .............................................................................................

3.3. i foretaket/foretakene nevnt nedenfor på skipet nevnt nedenfor

1



E 101

4. Hvem betaler den utsendte arbeidstakerens lønn eller trygdeavgift?

4.1. Arbeidsgiveren nevnt i nr. 2

4.2. Foretaket nevnt i nummer 3.4

4.3. Andre , oppgi eventuelt

Navn .......................................................................................................................................................................................

Adresse:
Gate........................................................................... Nr. ...................... Postboks  ..........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

5. Ovennevnte medlem er fortsatt omfattet av lovgivningen i staten 
(1)

5.1. i henhold til artikkel

13.2.d

14.1.a 14.2.b 14a.1.a 14a.2 14a.4

14b.1 14b.2 14b.4 14c.a 14e

i forordning (EØF) nr. 1408/71

5.2 fra .................................................................... til ..........................................

5.3. i arbeidsperioden (jf. brev fra den kompetente myndighet eller det organet denne myndigheten har utpekt i den arbeidsstat 
som gir medlemmet rett til fortsatt å være omfattet av lovgivningen i utsendingsstaten

av .................................................................... ref........................................)

6.

6.1. Navn ................................................................................................. Kodenummer (7).......................................................

6.2. Addresse

Tlf. ............................................................................ Telefaks ...................... E-post   ............................................

Gate........................................................................... Nr. ...................... Postboks  ..........................................

By............................................................................... Postnummer ................... Stat  .................................................

6.3. Stempel

6.4. Dato

.............................................................

6.5. Underskrift

.............................................................

Den kompetente institusjon hvis lovgivning skal anvendes
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E 101

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av 4 sider,
og ingen av disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt.

Den utpekte institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er omfattet av, fyller
ut blanketten på anmodning fra arbeidstakeren eller hennes/hans arbeidsgiver eller den selvstendig næringsdrivende, og utleverer
blanketten til vedkommende medlem. Når arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er utsendt til Belgia, Nederland,
Finland, Sverige eller Island, skal institusjonen også sende et eksemplar av blanketten:  i Belgia, for arbeidstakere, til Office national
de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid, Brüssel, for selvstendig næringsdrivende til Institut national d'assurances sociales
pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der selfstandigen, Brüssel eller for sjøfolk til Caisse de Secours
et de Prévoyance des marins/Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden, Antwerpen, eller for tjenestemennn til Service des relations
internationales du ministère des affaires sociales; i Nederland til Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Amstelveen; i Finland til
Eläketurvakeskus (Pensionsskyddcentralen), Helsinki; i Sverige til Riksförsäkringsverket, Stockholm; i Island til Tryggingastofnun Rikisins
(statens trygdeinstitusjon), Reykjavik.

Veiledning for medlemmet

Når du skal arbeide i en annen medlemsstat enn den der du er medlem i trygdeordningen, skal du før avreisen be om blankett E 128
eller blankett E 106 fra ditt trygdekontor. Dersom du selv eller et av dine familiemedlemmer har behov for naturalytelser (som f.eks.
legebehandling, legemidler, sykehusbehandling, osv.) i den stat der du arbeider, skal du følge veiledningen på den gjeldende
blanketten. Dersom du er i besittelse av en blankett  E 106, skal du levere den til institusjonen for syketrygd på stedet der du arbeider.
Dersom du er i besittelse av en blankett E128, skal du beholde den til du trenger legebehandling. Dersom du ikke er i besittelse av
en slik blankett, skal institusjonen på stedet der du arbeider be om å få blanketten fra den institusjonen der du er medlem. 

Veiledning for arbeidsgiveren

En medlemsstat som mottar en anmodning om anvendelse av ovennevnte artikkel 14 nr. 1, artikkel 14b nr. 1 eller artikkel 17 i
forordning (EØF) nr. 1408/71, skal underrette arbeidsgiveren og arbeidstakeren om på hvilke vilkår den utsendte arbeidstakeren
fortsatt kan være omfattet av vedkommende stats lovgivning.

Arbeidsgiveren skal underrettes om muligheten for kontroll under utsendingsperioden for å fastslå at utsendingen ikke er avsluttet.
Slik kontroll kan særlig gjelde innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen. Den utsendte arbeidstakerens
arbeidsgiver skal videre underrette den kompetente institusjon i utsendingsstaten om alle endringer som har funnet sted under
utsendingen, særlig
– dersom den utsendingen som det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted, eller dersom den forlengelsen av utsendingen som

det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted,
– dersom utsendingen er blitt avbrutt, med mindre avbruddet i arbeidstakerens arbeid i foretaket i arbeidsstaten ikke er av  rent

midlertidig karakter,
– dersom den utsendte arbeidstakeren er blitt overført av sin arbeidsgiver til et annet foretak i arbeidsstaten.
I de to første tilfellene skal hun/han sende denne blanketten tilbake til den kompetente institusjonen i utsendingsstaten.

Veiledning for oppholdsstedets institusjon

Dersom medlemmet er i besittelse av blankett E 128 eller E 106, skal trygdeinstitusjonen i oppholdsstaten foreta foreløpig utbetaling
av ytelser i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom. Dersom denne institusjonen i denne forbindelse trenger blankett E 123,
skal den snarest henvende seg til:

i Belgia, for arbeidstakere ved yrkessykdom: Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten (Yrkessykdomsfondet),
Brüssel, og ved yrkesskade, det forsikringsselskapet som arbeidsgiveren oppgir;
i Danmark, til Arbeidsskadestyrelsen, København;
i Tyskland, til den kompetente Berufsgenossenschaft (institusjonen for yrkesskadetrygd),
i Spania, til Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social (Provinskontoret for den nasjonale trygdeinstitusjonen);
i Irland, til Department of Health and Children, Planning Unit (Helsedepartementet, planleggingsavdelingen), Hawkins House, Dublin 2;
i Italia, til det kompetente provinskontoret til Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (den nasjonale
institusjonen for yrkesskadetrygd);
i Luxembourg, til Association d'assurance contre les accidents (forbundet for yrkesskadetrygd);
i Nederland, til Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Amstelveen;
i Østerrike, til den kompetente institusjonen for yrkesskadetrygd;
i Portugal, til Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (det nasjonale senter for vern mot yreksskaderisiko), Lisboa;
i Finland, til Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (sammenslutning av institusjoner for yrkesskadetrygd), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;
i Sverige, til Försäkringskassan;
i alle de øvrige medlemsstater, til den kompetente syketrygdinstitusjon;
i Island, til Tryggingastofnun ríkisins (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik;
i Liechtenstein, til Amt für Volkswirtschaft (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz;
i Norge, til Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo.
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E 101

Når vedkommende er omfattet av den franske trygdeordningen, er den kompetente kasse for avgjørelse av retten til ytelser den
kassen der vedkommende er medlem, som ikke nødvendigvis er den samme kassen som den som er angitt på blankett E 101.
Blankett E 111 eller E 123 skal i så fall innhentes fra kassen på vedkommendes vanlige bosted.

Når en selvstendig næringsdrivende er omfattet av den finske trygdeordningen, er blankett E 123 alltid nødvendig.

Når en arbeidstaker som er omfattet av den islandske trygdeordningen får en yrkesskade eller yrkessykdom, skal arbeidsgiver alltid
underrette den kompetente institusjonen. 

FOTNOTER

(*) EØS-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: For denne avtalens formål skal denne blanketten også gjelde
for Island, Liechtenstein og Norge.

(1) Nasjonalt kjennetegn for landet som fyller ut blanketten: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; F = Frankrike; IRL =
Irland; I = Italia; 
L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente kongerike; IS = Island; FL =
Liechtenstein; N = Norge.

(2) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 
For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(3) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks. 1. august 1921 = 01.08.1921).
(4) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig.

Dersom dette ikke finnes, oppgis "Intet".
(5) For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av belgisk lovgivning, oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS).

For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av dansk lovgivning, oppgis CPR-nummeret.
For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av nederlandsk lovgivning, oppgis SOFI-nummeret.

(6) Vennligst oppgi så mange opplysninger som mulig som kan identifisere arbeidsgiverens foretak eller den selvstendig næringsdrivendes virksomhet:
For skip oppgis skipets navn og registreringsnummer.
For Belgia oppgis for arbeidstakere arbidsgiverens ONSS/RSZ-registreringsnummer og for selvstendig næringsdrivende T.V.A./B.T.W.-nummer.
For Danmark oppgis SE-nummer.
For Tyskland oppgis arbeidsgivers foretaksnummer (Betriebsnummer des Arbeitgebers).
For Frankrike oppgis SIRET-nummer.
For Spania oppgis arbeidsgivers avgiftskontonummer (Códige de Cuenta de Cotización del Empresario CCC).
For arbeidstakere som omfattes av finsk yrkesskadelovgivning, oppgis navnet på den kompetente institusjon for yrkesskadetrygd.
For Norge oppgis organisasjonsnummer.

(7) Oppgis dersom det foreligger.
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(1) EFT L 368 av 21.12.2000, s. 38, og EØS-tillegget til EFT nr. 60 

av 21.12.2000, s. 444.

(2) EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12. (*) Forfatningsrettslige krav angitt. Ikrafttredelsesdato: 1.9.2000.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 121/1999 av 24. september 1999( ).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25.
mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede
garantier( ) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 7d (europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/27/EF) skal nytt nr. 7e lyde:

«7e. 399 L 0044: Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved
forbrukerkjøp og tilknyttede garantier (EFT L 171 av
7.7.1999, s. 12).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasning:

a) I artikkel 6 nr. 4 og artikkel 8 nr. 2 skal med
«traktaten» forstås «avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde».

b) I artikkel 6 nr. 4 tilføyes ordene «, islandsk og norsk»
på slutten av nummeret.»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIX nr. 7d (europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/27/EF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0044: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF
av 25. mai 1999 (EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12). »

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 12/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

2001/EØS/20/12

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 18. mai 1999(3)
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter traktatens artikkel 153 nr. 1 og 3 skal Fellesskapet
bidra til at det oppnås et høyt nivå for forbrukervern ved
de tiltak som det treffer i henhold til artikkel 95.

2) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der
fritt vare-bytte og fri bevegelighet for personer, tjenester
og kapital er sikret. Fritt varebytte berører ikke bare
næringsdrivende, men også privatpersoner. Det inne-
bærer at forbrukere som bor i en medlemsstat, fritt skal
kunne kjøpe varer på en annen medlemsstats territorium
på grunnlag av et sett rimelige, ensartede minimums-
regler for kjøp av forbruksvarer.

3) De respektive medlemsstaters lovgivning om forbruker-
kjøp er ganske uensartet, med den følge at nasjonale
markeder for forbruksvarer er ulike, og at det kan oppstå
konkurransevridning mellom selgerne.

4) Forbrukere som søker å dra fordel av det indre marked
ved å kjøpe varer i en annen medlemsstat enn sin bosteds-
stat, spiller en grunnleggende rolle for gjennomføringen
av det indre marked. Det må hindres at det oppstår nye
kunstige grenser, og at markedene deles opp.
Forbrukernes muligheter er blitt kraftig utvidet på grunn
av ny kommunikasjonsteknologi, som gir lett tilgang til
distribusjonssystemene i andre medlemsstater eller i
tredjestater. Uten et minimum av harmonisering av

reglene for forbrukerkjøp er det fare for at den videre
utviklingen av varekjøp ved hjelp av ny kommunika-
sjonsteknologi blir hindret.

5) Innføringen av et felles sett minimumsregler for
forbrukere, som gjelder uansett hvor i Fellesskapet
varene er kjøpt, vil styrke forbrukernes tillit og sette dem
i stand til å dra størst mulig fordel av det indre marked.

6) De største vanskelighetene for forbrukerne og den viktigste
årsaken til tvist med selgerne er forbundet med varens
manglende avtalemessighet. Derfor bør nasjonal lov-
givning om forbrukerkjøp tilnærmes på dette punkt, men
uten at det berører internrettslige bestemmelser og prin-
sipper om erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold.

7) Varene må først og fremst være avtalemessige. Prinsippet
om avtalemessighet kan betraktes som felles for de ulike
nasjonale rettstradisjoner. Innenfor visse nasjonale
rettstradisjoner er det ikke alltid mulig å bygge på bare
dette prinsippet for å sikre forbrukerne et minimumsvern.
Særlig innenfor slike rettstradisjoner kan det være nyttig
med utfyllende nasjonale bestemmelser for å sikre
forbrukeren vern i tilfeller der partene ikke har fastsatt
særlige avtalevilkår, eller der partene har fastsatt
avtalevilkår eller inngått avtaler som direkte eller
indirekte opphever eller begrenser forbrukerens rettig-
heter. I den grad disse rettighetene følger av dette
direktiv, er slike avtalevilkår eller avtaler ikke bindende
for forbrukeren.

8) For å lette anvendelsen av prinsippet om avtalemessighet
er det nyttig å innføre en presumsjon om avtalemessighet
som dekker de vanligste tilfellene. Denne presumsjonen
begrenser ikke prinsippet om avtalefrihet. Videre vil
elementene i denne presumsjonen kunne anvendes til å
fastslå om varen er avtalemessig dersom det ikke er
fastsatt særlige avtalevilkår, og ved anvendelse av
klausulen om minimumsvern. Den kvalitet og yteevne
som forbrukeren med rimelighet kan forvente, avhenger
bl.a. av om varen er ny eller brukt. Elementene i
presumsjonen er kumulative. Dersom sakens omstendig-
heter gjør et av elementene åpenbart uhensiktsmessig, får
de øvrige elementene i presumsjonen likevel anvendelse.

9) Selgeren bør være direkte ansvarlig overfor forbrukeren
for at varen er avtalemessig. Det er den tradisjonelle
løsningen som er nedfelt i medlemsstatenes respektive
nasjonale lovgivning. Selgeren bør likevel i henhold til
nasjonal lovgivning fritt kunne gjøre krav gjeldende mot
produsenten, en tidligere selger i samme avtalekjede eller

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/44/EF

av 25. mai 1999

om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 307 av 16.10.1996. s. 8 og EFT C 148 av 14.5.1998, s. 12.

(2) EFT C 66 av 3.3.1997, s. 5.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. mars 1998 (EFT C 104 av 6.4.1998, s.
30), Rådets felles holdning av 24. september 1998 (EFT C 333 av
30.10.1998, s. 46) og europaparlamentsbeslutning av 17. desember 1998
(EFT C 98 av 9.4.1999, s. 226). Europaparlamentsbeslutning av 5. mai
1999. Rådsbeslutning av 17. mai 1999.



enhver annen mellommann, med mindre selgeren har gitt
avkall på denne retten. Dette direktiv berører ikke
prinsippet om avtalefrihet mellom selgeren, produsenten,
en tidligere selger eller enhver annen mellommann. Det
avgjøres etter nasjonal rett hvem selgeren kan gjøre krav
gjeldende mot og på hvilken måte.

10) Er varen ikke avtalemessig, bør forbrukeren ha rett til
uten vederlag å få varen satt i den stand avtalen fastsetter,
ved å velge enten retting eller omlevering, eventuelt
prisavslag eller heving av kjøpet.

11) Forbrukeren kan i første omgang kreve retting av
mangelen eller omlevering, med mindre disse beføyelsene
vil være umulige eller uforholdsmessige. Det bør avgjøres
på en objektiv måte om en beføyelse er uforholdsmessig.
En beføyelse er uforholdsmessig dersom den ville påføre
selgeren kostnader som er urimelige i forhold til
kostnadene ved en annen beføyelse. For at kostnadene skal
anses som urimelige, må de være vesentlig høyere enn
kostnadene ved den andre beføyelsen.

12) Er varen ikke avtalemessig, kan selgeren som forliks-
mulighet alltid tilby forbrukeren en eller annen form for
tilgjengelig beføyelse. Det er opp til forbrukeren å
avgjøre om forslaget skal godtas eller avvises.

13) For å gi forbrukerne mulighet til å dra fordel av det indre
marked og kjøpe forbruksvarer i en annen medlemsstat,
bør det tilrås at produsenter av forbruksvarer som
markedsføres i flere medlemsstater, i forbrukernes
interesse vedlegger sine varer en liste som angir minst én
kontaktadresse i hver medlemsstat der den aktuelle varen
markedsføres.

14) Henvisningene til leveringstidspunktet innebærer ikke at
medlemsstatene må endre sine regler om risikoens
overgang.

15) Medlemsstatene kan fastsette at enhver tilbakebetaling til
forbrukeren kan nedsettes for å ta hensyn til forbrukerens
bruk av varen etter at den ble levert. Nærmere
bestemmelser om gjennomføring av heving av avtalen
kan fastsettes i nasjonal lovgivning.

16) Brukte varer er etter sin natur vanligvis umulige å
omlevere. Forbrukerens rett til omlevering gjelder derfor
vanligvis ikke for disse varene. For slike varer kan
medlemsstatene gi partene mulighet til å avtale en kortere
ansvarsperiode.

17) Det tidsrom selgeren er ansvarlig for enhver mangel som
foreligger ved levering av varen, bør begrenses.
Medlemsstatene kan også fastsette en frist for utøvelse av
forbrukerens rettigheter, forutsatt at den ikke utløper
innen to år etter leveringstidspunktet. Dersom reklama-
sjonsfristen etter nasjonal lovgivning ikke begynner å
løpe fra leveringstidspunktet, kan reklamasjonsfristens

samlede varighet ikke være kortere enn to år regnet fra
leveringstidspunktet.

18) Ved retting, omlevering eller forhandlinger mellom
selger og forbruker om en minnelig ordning, kan
medlemsstatene eventuelt og i samsvar med sine
internrettslige bestemmelser fastsette regler for utsettelse
eller avbrudd av det tidsrom en mangel skal vise seg,
samt av reklamasjonsfristen.

19) Medlemsstatene bør ha adgang til å fastsette en frist for å
informere selgeren om den manglende avtalemessig-
heten. Medlemsstatene kan fastsette et høyere vernenivå
for forbrukeren ved ikke å innføre en slik forpliktelse.
Under enhver omstendighet bør forbrukere i hele Felles-
skapet gis en frist på minst to måneder til å underrette
selgeren om en mangel.

20) Medlemsstatene bør søke å unngå at denne tidsfristen blir
til ulempe for forbrukere som handler over lande-
grensene. Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen
om sin bruk av denne bestemmelsen. Kommisjonen bør
overvåke virkningen for forbrukerne og for det indre
marked av de ulike måtene å anvende denne
bestemmelsen på. Opplysninger om den løsningen en
medlemsstat har valgt, bør være tilgjengelige for de andre
medlemsstatene og for forbrukere og forbrukerorganisa-
sjoner i hele Fellesskapet. En oversikt over situasjonen i
alle medlemsstatene bør derfor offentliggjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

21) Med hensyn til visse varekategorier er det gjeldende praksis
at selgere og produsenter gir garantier som sikrer
forbrukeren mot enhver mangel som måtte vise seg innen et
visst tidsrom. En slik praksis kan bidra til økt konkurranse.
Selv om slike garantier er et legitimt virkemiddel i
markedsføringen, må de ikke villede forbrukeren. For å
sikre at forbrukeren ikke blir villedet, bør garantier inne-
holde visse opplysninger, bl.a. en erklæring om at garantien
ikke berører forbrukerens lovfestede rettigheter.

22) Partene kan ikke avtale å begrense eller sette til side de
rettigheter som er innrømmet forbrukerne, siden det
rettslige vernet da ville bli innholdsløst. Dette prinsippet
bør også gjelde for klausuler som lar det være
underforstått at forbrukeren var kjent med alle mangler
som forelå ved forbruksvaren på det tidspunkt avtalen ble
inngått. Det vern som forbrukerne gis i henhold til dette
direktiv, bør ikke innskrenkes fordi en ikke-medlemsstats
lovgivning er blitt valgt som gjeldende for avtalen.

23) De ulike medlemsstaters lovgivning og rettspraksis på dette
området viser at det er økende interesse for å sikre
forbrukerne et høyt vernenivå. I lys av denne utviklingen og
erfaringene med gjennomføringen av dette direktiv kan det
vise seg nødvendig med en mer omfattende harmonisering,
særlig at det fastsettes at produsenten hefter direkte for de
mangler vedkommende er ansvarlig for.
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24) Medlemsstatene bør ha mulighet til å vedta eller
opprettholde strengere bestemmelser på det område som
omfattes av dette direktiv, for å sikre forbrukerne et enda
høyere vernenivå.

25) I henhold til kommisjonsrekommandasjon av 30. mars
1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer
med ansvar for utenomrettslig løsning av forbruker-
tvister(1) kan medlemsstatene opprette organer som sikrer
upartisk og effektiv behandling av klager nasjonalt og på
tvers av landegrensene, og som forbrukerne kan bruke
som meglere.

26) For å verne forbrukernes felles interesser bør dette
direktiv føyes til listen over direktiver i vedlegget til
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF av 19. mai
1998 om nedlegging av forbod med omsyn til
forbrukarinteresser(2) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde og definisjoner

1. Dette direktiv har som formål å tilnærme medlems-
statenes lover og forskrifter om visse sider ved forbrukerkjøp
og tilknyttede garantier for å sikre et ensartet minimumsnivå
for forbrukervern innenfor rammen av det indre marked.

2. I dette direktiv menes med:

a) «forbruker»: enhver fysisk person som i avtaler omfattet
av dette direktiv handler for formål som ikke er knyttet til
vedkommendes yrkes- eller forretningsvirksomhet,

b) «forbruksvare»: enhver løsøregjenstand, med unntak av

– varer som selges på tvangsauksjon eller på annen
måte i henhold til lov,

– vann og gass når disse varene ikke selges i et
avgrenset volum eller en bestemt mengde,

– elektrisitet,

c) «selger»: enhver fysisk eller juridisk person som selger
forbruksvarer i henhold til en avtale innenfor rammen av
sin yrkes- eller forretningsvirksomhet,

d) «produsent»: den som produserer en forbruksvare, den
som importerer en forbruksvare til Fellesskapets
territorium, eller enhver person som framstår som
produsent ved å påføre varen sitt navn, sitt varemerke
eller et annet særlig kjennetegn,

e) «garanti»: enhver forpliktelse som en selger eller en
produsent har påtatt seg overfor forbrukeren til uten
tilleggskostnader å tilbakebetale kjøpesummen eller
omlevere, utbedre eller på annen måte avhjelpe mangler
ved forbruksvaren dersom den ikke svarer til de

spesifikasjoner som framgår av garantierklæringen eller
av den relevante reklamen,

f) «retting»: å sette forbruksvaren i den stand avtalen
fastsetter i tilfelle manglende avtalemessighet.

3. Medlemsstatene kan fastsette at uttrykket «forbruksvare»
ikke omfatter brukte varer som selges på offentlig auksjon der
forbrukere har mulighet til selv å være til stede ved auksjonen.

4. I henhold til dette direktiv skal avtaler om levering av
forbruksvarer som skal tilvirkes eller produseres, også anses
som salgsavtaler. 

Artikkel 2

Avtalemessighet

1. Selgeren må levere forbrukeren avtalemessig vare.

2. Forbruksvaren presumeres å være avtalemessig dersom den

a) er i samsvar med selgerens beskrivelse og har de
egenskaper som svarer til en vareprøve eller modell som
selgeren har framlagt for forbrukeren,

b) er egnet til ethvert særlig formål som forbrukeren ønsker den
til, når forbrukeren har gjort selger kjent med dette på det
tidspunkt avtalen ble inngått, og selgeren har godtatt det,

c) er egnet til de formål som varer av samme type vanligvis
brukes til,

d) har den beskaffenhet og den yteevne som er vanlig for
varer av samme type, og som forbrukeren med rimelighet
kan forvente når det tas hensyn til varens art og
eventuelle opplysninger gitt offentlig om den av selgeren,
produsenten eller dennes representant, særlig i reklame
eller merking.

3. Det anses ikke å foreligge manglende avtalemessighet
etter denne artikkel dersom forbrukeren på det tidspunkt
avtalen ble inngått, hadde kjennskap til eller ikke med
rimelighet kunne være ukjent med den manglende avtale-
messigheten, eller dersom den manglende avtalemessigheten
skyldes materialer levert av forbrukeren.

4. Selgeren skal ikke være bundet av offentlige opplys-
ninger som nevnt i nr. 2 bokstav d) dersom selgeren

– viser at han/hun ikke hadde kjennskap til og ikke med
rimelighet kunne ha hatt kjennskap til den aktuelle
opplysning,

– viser at opplysningen var blitt rettet på det tidspunkt
avtalen ble inngått, eller

– viser at opplysningen ikke kan ha hatt innvirkning på
beslutningen om å kjøpe forbruksvaren.
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5. Manglende avtalemessighet som skyldes uriktig installering
av forbruksvaren, skal likestilles med manglende avtalemessighet
for så vidt gjelder varer, når installering av varen inngår i
salgsavtalen for varen og varen ble installert av selger eller under
dennes ansvar. Dette skal også gjelde dersom forbrukeren selv
installerer en vare som er beregnet på det, og uriktig installering
skyldes en mangel ved installasjonsveiledningen.

Artikkel 3

Forbrukerens rettigheter

1. Selgeren skal være ansvarlig overfor forbrukeren for
manglende avtalemessighet som foreligger på tidspunktet for
levering av varen.

2. Ved manglende avtalemessighet skal forbrukeren ha rett
til uten vederlag å få varen satt i den stand avtalen fastsetter
ved retting eller omlevering, i samsvar med nr. 3, eller til et
passende prisavslag eller til å heve kjøpet med hensyn til denne
varen, i samsvar med nr. 5 og 6.

3. I første omgang kan forbrukeren kreve at selgeren
utbedrer varen eller omleverer, i begge tilfeller uten vederlag,
med mindre dette er umulig eller uforholdsmessig.

En beføyelse skal anses som uforholdsmessig dersom den
påfører selgeren kostnader som i forhold til den alternative
beføyelsen er urimelige, idet det tas hensyn til

– den verdi varen ville ha hatt dersom den hadde vært
avtalemessig,

– betydningen av den manglende avtalemessigheten,

– om den alternative beføyelsen kan gjennomføres uten
vesentlig ulempe for forbrukeren.

Retting eller omlevering skal fullføres innen rimelig tid og uten
vesentlig ulempe for forbrukeren, idet det tas hensyn til varens
art og forbrukerens formål med å anskaffe varen.

4. Uttrykket «uten vederlag» i nr. 2 og 3 viser til de
kostnader som det har vært nødvendig å påføre forbrukeren for
å sette varen i den stand avtalen fastsetter, særlig forsendelses-,
arbeids- og materialkostnader.

5. Forbrukeren kan kreve et passende prisavslag eller heve
avtalen

– dersom forbrukeren verken har krav på retting eller
omlevering, eller

– dersom selgeren ikke har fullført avhjelpen innen rimelig
tid, eller

– dersom selgeren ikke har fullført avhjelpen uten vesentlig
ulempe for forbrukeren.

6. Forbrukeren har ikke rett til å heve avtalen dersom den
manglende avtalemessigheten er uvesentlig.

Artikkel 4

Regressrett

Dersom den endelige selger er ansvarlig overfor forbrukeren
for en manglende avtalemessighet som skyldes en handling
eller unnlatelse begått av produsenten, en tidligere selger i
samme avtalekjede eller en annen mellommann, skal den
endelige selger ha rett til å gjøre krav gjeldende mot den eller
de ansvarlige person(er) i avtalekjeden. Det skal avgjøres etter
nasjonal rett hvilken eller hvilke ansvarlige person(er) den
endelige selger kan gjøre krav gjeldende mot, samt på hvilken
måte og på hvilke vilkår han/hun kan utøve denne retten.

Artikkel 5

Frister

1. Selgeren skal i henhold til artikkel 3 være ansvarlig når den
manglende avtalemessigheten viser seg innen to år etter at varen
er levert. Dersom rettighetene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i henhold
til nasjonal lovgivning er underlagt en reklamasjonsfrist, skal
denne ikke utløpe innenfor et tidsrom på to år etter leveringen.

2. Medlemsstatene kan fastsette at forbrukeren for å benytte
seg av sine rettigheter må underrette selgeren om den
manglende avtalemessigheten innen et tidsrom av to måneder
etter at vedkommende oppdaget den.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sin bruk av
dette nummer. Kommisjonen skal overvåke den virkning
medlemsstatenes valgmulighet har for forbrukerne og for det
indre marked.

Senest 7. januar 2003 skal Kommisjonen utarbeide en rapport
om den løsningen medlemsstatene har valgt for dette nummer.
Rapporten skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

3. Med mindre noe annet blir bevist, skal manglende
avtalemessighet som viser seg innen seks måneder etter at
varen er levert, presumeres å ha foreligget på leverings-
tidspunktet, unntatt dersom denne formodning er uforenlig
med varens eller den manglende avtalemessighetens art.

Artikkel 6

Garantier

1. En garanti skal være rettslig bindende for garantigiveren
på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet
reklame.

2. Garantien skal

– fastslå at forbrukeren har lovfestede rettigheter i henhold til
gjeldende nasjonal lovgivning om forbrukerkjøp og gjøre
det klart at disse rettighetene ikke berøres av garantien,
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– på en enkel og lettfattelig måte angi garantiens innhold og
de vesentlige opplysninger som er nødvendige for å gjøre
bruk av garantien, særlig garantiens varighet og geografiske
virkeområde samt garantigiverens navn og adresse.

3. På anmodning fra forbrukeren skal garantien stilles til
rådighet skriftlig eller på et annet varig medium som er til
rådighet for forbrukeren og tilgjengelig for ham/henne.

4. Den medlemsstat der forbruksvaren markedsføres, kan på
sitt territorium i samsvar med reglene i traktaten fastsette at
garantien skal utarbeides på ett eller flere språk som den velger
blant Fellesskapets offisielle språk.

5. Dersom en garanti er i strid med kravene i nr. 2, 3 eller 4, skal
dette på ingen måte berøre garantiens gyldighet, og forbrukeren
kan fortsatt stole på garantien og kreve at den blir oppfylt.

Artikkel 7

Bestemmelsenes ufravikelige karakter

1. Avtalevilkår eller avtaler inngått med selgeren før
selgeren er gjort kjent med den manglende avtalemessigheten,
og som direkte eller indirekte opphever eller begrenser de
rettigheter som følger av dette direktiv, skal i henhold til
nasjonal lovgivning ikke være bindende for forbrukeren.

Når det dreier seg om brukte varer, kan medlemsstatene
fastsette at selgeren og forbrukeren kan bli enige om
avtalevilkår eller avtaler som fastsetter kortere frist for selgers
ansvar enn fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 1. En slik frist kan
ikke være kortere enn ett år.

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at forbrukeren ikke fratas det vern som dette direktiv
gir, når en ikke-medlemsstats rett velges som den lov som får
anvendelse på avtalen, og avtalen har nær tilknytning til
medlemsstatenes territorium.

Artikkel 8

Nasjonal lovgivning og minimumsvern 

1. Utøvelsen av rettighetene i henhold til dette direktiv
berører ikke andre rettigheter som forbrukeren kan påberope
seg etter nasjonale regler for ansvar i og utenfor
kontraktsforhold.

2. Medlemsstatene kan på det område som omfattes av dette
direktiv, vedta eller opprettholde strengere bestemmelser
dersom de er forenlige med traktaten, for å sikre et høyere
vernenivå for forbrukeren.

Artikkel 9

Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å
informere forbrukeren om bestemmelser i nasjonal lovgivning

som innarbeider dette direktiv og oppfordre bransjeorganisa-
sjonene til å orientere forbrukerne om deres rettigheter dersom
dette er hensiktsmessig.

Artikkel 10

I vedlegget til direktiv 98/27/EF skal nytt nr. 10 lyde:

«10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av
25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og
tilknyttede garantier (EFT L 171 av 7.7.1999, s.
12).».

Artikkel 11

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal senest 1. januar 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 12

Revisjon

Kommisjonen skal senest 7. juli 2006 gjennomgå anvendelsen
av dette direktiv på nytt og framlegge rapport for Europa-
parlamentet og Rådet. I rapporten skal det blant annet vurderes
om det er behov for å innføre direkte produsentansvar, og
rapporten skal eventuelt vedlegges forslag.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES H. EICHEL

President Formann
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(1) EFT L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EFT nr. 17 av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994(1).

2) Kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars
1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer
med ansvar for utenomrettslig løsning av forbruker-
tvister(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 17 (kommisjonsrekommanda-
sjon 88/41/EØF) skal nytt nr. 18 lyde:

«18. 398 X 0257: Kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF
av 30. mars 1998 om de prinsipper som får anvendelse
på organer med ansvar for utenomrettslig løsning av
forbrukertvister (EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31).»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 13/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

2001/EØS/20/13

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP —

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 155 og

som tar følgende i betraktning:

Rådet understreket i sine konklusjoner vedtatt 25. november
1996 i møte i Rådet (forbrukerspørsmål) at innsatsen for å
styrke forbrukernes tillit til det indre markeds virkemåte og
deres evne til å få fullt utbytte av de muligheter som det indre
marked gir, omfatter forbrukernes mulighet til å løse tvister på
en effektiv og hensiktsmessig måte ved hjelp av utenom-
rettslige eller tilsvarende prosedyrer.

Europaparlamentet understreket i sin resolusjon av 14.
november 1996(1) hvor viktig det er at slike prosedyrer
oppfyller visse minstekriterier som sikrer organets upartiskhet,
prosedyrens effektivitet samt offentlighet og åpenhet omkring
prosedyren, og oppfordret Kommisjonen til å utarbeide forslag
på området.

De fleste forbrukertvister kjennetegnes etter sin natur ved et
misforhold mellom sakens økonomiske omfang og kostnadene
ved en rettslig behandling. De problemene som måtte være
knyttet til en rettergang, kan særlig ved konflikter over
landegrensene i praksis hindre forbrukere i å gjøre sine
rettigheter gjeldende.

«Grønnboken om forbrukernes adgang til domstolene og om
løsning av forbrukertvister i det indre marked»(2) har vært
gjenstand for en omfattende høring, og resultatene har
bekreftet at det er tvingende nødvendig med et fellesskapstiltak
for å bedre den nåværende situasjonen.

De erfaringer som flere medlemsstater har gjort, viser at
alternative ordninger for utenomrettslig løsning av
forbrukertvister kan gi gode resultater både for forbrukerne og
foretakene, forutsatt at visse grunnleggende prinsipper følges,
ved at kostnadene ved løsning av forbrukertvister og
prosedyrens varighet reduseres.

Innføringen av slike prinsipper på europeisk plan vil gjøre det
lettere å iverksette utenomrettslige prosedyrer for løsning av
forbrukertvister. Med hensyn til konflikter over landegrensene
ville dette styrke den gjensidige tilliten mellom de eksisterende
utenomrettslige organene i de ulike medlemsstatene samt
styrke forbrukernes tillit til de eksisterende nasjonale
prosedyrene. Kriteriene vil gjøre det lettere for ytere av
utenomrettslige tjenester etablert i én medlemsstat å tilby sine
tjenester i en annen medlemsstat.

En av konklusjonene i grønnboken gjaldt vedtakelse av en
kommisjonsrekommandasjon med henblikk på å bedre
virkemåten til de ombudsordninger som behandler
forbrukertvister.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 30. mars 1998

om de prinsipper som får anvendelse på organer med ansvar for utenomrettslig løsning 
av forbrukertvister(*)(**)

(98/257/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(**) Kommisjonen vedtok 30. mars 1998 en melding om utenomrettslig løsning
av forbrukertvister. Meldingen, som omfatter denne rekommandasjon og et
europeisk klageskjema for forbrukere, er å finne på Internett-adressen:
http://europa.eu.int/comm/dg24. 

(1) Europaparlamentsresolusjon om kommisjonsmeldingen «handlingsplan om
forbrukernes adgang til rettsapparatet og løsning av forbrukertvister i det
indre marked» av 14. november 1996 (EFT C 362 av 2.12.1996, s. 275).

(2) KOM(93) 576, endelig utg. av 16. november 1993.



Nr. 20/148 12.4.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Behovet for en slik rekommandasjon ble understreket under
høringen om grønnboken, og ble bekreftet av et stort flertall av
de berørte parter under høringen om meldingen om
«handlingsplanen»(1).

Denne rekommandasjon må begrenses til de prosedyrer som
uansett betegnelse fører til løsning av en tvist ved at en
tredjemann griper aktivt inn og foreslår eller pålegger en
løsning. Den gjelder derfor ikke prosedyrer som er begrenset
til et forsøk på å bringe partene sammen for å overtale dem til
å finne en løsning ved felles overenskomst.

Utenomrettslige organers beslutninger kan være bindende for
partene, ha form av enkle rekommandasjoner eller av forslag
til løsninger som skal godtas av partene. I denne rekommanda-
sjon dekkes disse ulike tilfellene av uttrykket «beslutning».

Det er et vilkår for å kunne sikre vernet av forbrukernes
rettigheter og styrke forbrukernes tillit til de alternative
ordningene for løsning av forbrukertvister, at det organ som
har ansvar for å treffe beslutningene er upartisk og objektivt.

Et organ kan være upartisk bare dersom det i utførelsen av sine
oppgaver ikke utsettes for påtrykk som kan påvirke dets
beslutninger. Dets uavhengighet bør derfor sikres uten at dette
innebærer behov for like strenge garantier som dem som har
som mål å sikre dommernes uavhengighet i rettsvesenet.

Når beslutningen treffes individuelt, kan den ansvarlige
persons upartiskhet sikres bare dersom vedkommende kan
godtgjøre sin uavhengighet og har de nødvendige
kvalifikasjoner samt virker innenfor omgivelser som gjør
vedkommende i stand til å treffe beslutninger på et selvstendig
grunnlag. Dette forutsetter at personens mandat er av passende
varighet og at vedkommende ikke kan løses fra sine plikter i
løpet av dette tidsrommet uten gyldig grunn.

Når beslutningen treffes av en gruppe, er lik deltaking av
representanter for forbrukere og næringsdrivende tilstrekkelig
til å sikre uavhengighet.

For å sikre at de berørte personer får de nødvendige
opplysninger, må det garanteres innsyn i prosedyren og i
virksomheten til de organer som har ansvar for å løse tvister.
Manglende innsyn kan være til skade for partenes rettigheter
og føre til uvilje med hensyn til utenomrettslige prosedyrer for
løsning av forbrukertvister.

Partenes interesser kan sikres bare dersom prosedyren gir dem
mulighet til å hevde sine synspunkter overfor vedkommende
organ og til å gjøre seg kjent med de forhold som motparten
framfører samt eventuelt sakkyndiges uttalelser. Dette
innebærer ikke nødvendigvis at partene skal avgi muntlig
forklaring.

Utenomrettslige prosedyrer tar sikte på å lette forbrukernes
adgang til rettsapparatet. For at de skal være effektive, må de
derfor avhjelpe visse problemer knyttet til rettergang, som
store kostnader, lange frister og tungvinte prosedyrer.

For å gjøre prosedyren mer effektiv og rettferdig, må
vedkommende organ spille en aktiv rolle som setter det i stand
til å ta hensyn til ethvert forhold som kan tjene til å løse tvisten.
Denne aktive rollen er svært viktig fordi partene i forbindelse
med utenomrettslige prosedyrer ofte opptrer uten juridisk
bistand.

De utenomrettslige organene kan treffe beslutninger ikke bare
på grunnlag av lovbestemmelser, men også ut fra
billighetshensyn og på grunnlag av atferdsregler. Denne
fleksibiliteten med hensyn til grunnlaget for deres beslutninger
bør ikke føre til at nivået for forbrukervernet senkes i forhold
til det vern forbrukerne ville vært sikret etter fellesskapsretten
dersom domstolene skulle anvende lovgivningen.

Partene har rett til å bli underrettet om de beslutninger som er
truffet og om begrunnelsen for dem. At beslutningene
begrunnes er nødvendig for å sikre innsyn og partenes tillit til
de utenomrettslige prosedyrenes virkemåte.

I henhold til artikkel 6 i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon er adgangen til rettsapparatet
en grunnleggende rettighet uten unntak. Når fellesskapsretten
sikrer fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester i det indre
marked, er det en naturlig følge av nevnte friheter at
næringsdrivende, og forbrukere, har mulighet til å bringe saker
inn for domstolen i en medlemsstat på samme vilkår som
statens egne borgere for å få løst tvister som deres økonomiske
virksomhet kan føre til. Utenomrettslige prosedyrer kan ikke
ha som formål å erstatte rettsvesenet. Anvendelse av den
utenomrettslige ordningen kan derfor ikke frata forbrukere
retten til å bringe saker inn for domstolene, med mindre de
uttrykkelig har akseptert dette, med full kjennskap til sakens
gjenstand og etter at tvisten er oppstått.

Av og til kan partene, uavhengig av tvistens gjenstand eller
verdi, og særlig forbrukeren, som den avtalepart som anses
som økonomisk sett svakere og rettslig sett mindre erfaren enn
sin medkontrahent, ha behov for juridisk bistand og rådgivning
fra en tredjemann for bedre å kunne forsvare og verne sine
rettigheter.

For å nå et nivå for innsyn og spredning av opplysninger om
utenomrettslige prosedyrer som sikrer overholdelse av
prinsippene uttrykt i denne rekommandasjon, og for å fremme
nettverkssamarbeid, har Kommisjonen til hensikt å opprette en
database med opplysninger om de utenomrettslige organer med
ansvar for å løse forbrukertvister, som oppfyller disse
garantiene. Databasen vil inneholde opplysninger som de

(1) Handlingsplan om forbrukernes adgang til domstolene og om løsning av
forbrukertvister i det indre marked, KOM(96) 13, endelig utg. av 14.
februar 1996.
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medlemsstatene som ønsker å delta i initiativet, sender til
Kommisjonen. For å sikre standardiserte opplysninger og
forenkle overføringen av opplysningene, vil et standard-
opplysningsskjema bli gjort tilgjengelig for medlemsstatene.

Under disse vilkår synes det nødvendig på fellesskapsplan å
fastsette minimumsprinsipper for opprettelse av utenom-
rettslige prosedyrer for løsning av forbrukertvister samt for
deres virkemåte, for på et vesentlig område å støtte og utfylle
de initiativer som medlemsstatene har tatt for å oppnå et høyt
nivå for forbrukervern i samsvar med traktatens artikkel 129 A,
og som ikke går lenger enn det som er nødvendig for å sikre at
de utenomrettslige prosedyrene virker på en hensiktsmessig
måte. Dette er derfor i samsvar med nærhetsprinsippet.

HENSTILLER om at ethvert eksisterende eller framtidig organ
med ansvar for utenomrettslig løsning av forbrukertvister,
overholder følgende prinsipper:

I

Prinsippet om uavhengighet

Det organ som har ansvar for å treffe beslutningen, er sikret
uavhengighet slik at det kan garanteres at dets handlinger er
upartiske.

Når beslutningen treffes individuelt, garanteres denne
uavhengigheten bl.a. ved følgende tiltak:

– den person som utpekes har de ferdigheter, den erfaring
og dyktighet, særlig på det juridiske området, som er
nødvendig for stillingen,

– den person som utpekes, gis et mandat av en varighet som
er tilstrekkelig til å sikre at vedkommende handler
uavhengig og uten å kunne bli løst fra sine oppgaver uten
gyldig grunn,

– når den person som utpekes, utnevnes eller lønnes av en
yrkesorganisasjon eller et foretak, kan vedkommende
ikke ha arbeidet for denne yrkesorganisasjonen eller for
et av dens medlemmer eller for foretaket de siste tre år før
vedkommende tiltrer sin stilling.

Når beslutningen treffes av en gruppe, kan uavhengigheten til
det organ som har ansvar for å treffe beslutningen, sikres ved
at forbrukere og næringsdrivende har like mange
representanter i gruppen, eller ved at ovennevnte kriterier er
oppfylt.

II

Prinsippet om innsyn

Det treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre innsyn i
prosedyren. Tiltakene omfatter:

1. oversendelse av følgende opplysninger, skriftlig eller i en
annen hensiktsmessig form, til enhver som anmoder om
det:

– en nøyaktig beskrivelse av den type tvister som kan
henvises til organet, samt eventuelle begrensninger
med hensyn til geografisk dekning og
tvistegjenstandens verdi,

– reglene for henvisning av saker til organet, herunder
eventuelle innledende skritt som forbrukeren skal ta,
samt andre prosedyreregler, særlig om prosedyren
skal være skriftlig eller muntlig, om personlig
frammøte og om hvilket språk prosedyren skal foregå
på,

– eventuelle kostnader for partene i forbindelse med
prosedyren, herunder reglene om deling av
kostnadene når prosedyren er avsluttet,

– arten av regler som organets beslutninger bygger på
(lovbestemmelser, billighet, atferdsregler osv.),

– organets beslutningsprosess,

– beslutningens rettsvirkning, idet det klart angis om
den er bindende for den næringsdrivende eller for
begge parter. Dersom beslutningen er bindende, skal
de sanksjoner som anvendes i tilfelle manglende
overholdelse, angis nærmere. Det samme gjelder den
tapende parts eventuelle klageadgang,

2. offentliggjøring av en årsberetning fra vedkommende
organ om dets beslutninger, som gjør det mulig å vurdere
resultatene og fastslå hvilken type tvister som bringes inn
for organet.

III

Prinsippet om en kontradiktorisk prosedyre

Prosedyren gir alle de berørte parter mulighet til å framføre
sine synspunkter for vedkommende organ og gjøre seg kjent
med de argumenter og forhold som den annen part framfører
og påpeker, samt eventuelle uttalelser fra sakkyndige.
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IV

Prinsippet om effektivitet

Prosedyrens effektivitet sikres ved hjelp av tiltak som
garanterer:

— forbrukerens adgang til prosedyren uten at vedkommende
er forpliktet til å benytte en juridisk representant,

— ingen eller moderate kostnader,

— korte frister fra saken fremmes for organet til
beslutningen tas,

— en aktiv rolle for vedkommende organ, som gir det
mulighet til å ta hensyn til ethvert forhold som kan føre
til løsning av tvisten.

V

Prinsippet om lovlighet

Organets beslutning kan ikke medføre at forbrukeren fratas det
vern vedkommende er sikret i henhold til ufravikelige
bestemmelser i loven i den stat der organet er etablert. I tilfelle
av tvister over landegrensene kan organets beslutning ikke
medføre at forbrukeren fratas det vern vedkommende er sikret
i henhold til ufravikelige bestemmelser i loven i den
medlemsstat der forbrukeren har sitt vanlige bosted, i de
tilfeller som er fastsatt i artikkel 5 i Roma-konvensjonen av 19.
juni 1980 om hvilken lov som skal anvendes på avtale-
forpliktelser.

Alle beslutninger begrunnes og sendes snarest mulig til de
berørte partene skriftlig eller i en annen hensiktsmessig form.

VI

Prinsippet om frihet

Organets beslutning kan være bindende for partene bare
dersom de på forhånd er blitt underrettet om dette og
uttrykkelig har akseptert det.

Forbrukerens valg av den utenomrettslige prosedyren kan ikke
være følge av en forpliktelse inngått før tvisten oppstod, når
denne forpliktelsen medfører at forbrukeren fratas sin rett til å
fremme saken for domstolene med henblikk på en rettslig
avgjørelse.

VII

Prinsippet om representasjon

Prosedyren kan ikke frata partene retten til å la seg representere
eller ledsage av en tredjemann på ethvert trinn i prosedyren.

DENNE HENSTILLING er rettet til de organer som er
ansvarlige for utenomrettslig løsning av forbrukertvister, til
enhver fysisk eller juridisk person med ansvar for slike
organers opprettelse og virkemåte samt til medlemsstatene, i
den grad de er involvert.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 1998.

For Kommisjonen

Emma BONINO

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 74 av 15.3.2001, s. 12, og EØS-tillegget til TEF nr. 14 av 15.3.2001,

s. 53.

(2) TEF L 216 av 14.8.1999, s. 18.

(3) TEF L 210 av 10.8.1999, s. 16. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av
avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet,
heretter kalla «avtala», særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XX til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-
komiteen nr. 184/1999 av 17. desember 1999(1).

2) Kommisjonsvedtak 1999/568/EF av 27. juli 1999 om
fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskaps-
miljømerket til lyspærer(2) og kommisjonsvedtak
1999/554/EF av 19. juli 1999 om fastsetjing av miljø-
kriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
kopieringspapir(3) skal takast inn i avtala –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XX til avtala vert teksta til nr. 2eg (kommisjons-
vedtak 95/365/EF) bytt ut med følgjande:

«399 D 0568: Kommisjonsvedtak 1999/568/EF av 27. juli 1999
om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskaps-
miljømerket til lyspærer (TEF L 216 av 14.8.1999, s. 18).»

Artikkel 2

I vedlegg XX til avtala vert teksta til nr. 2ek (kommisjons-
vedtak 96/467/EF) bytt ut med følgjande:

«399 D 0554: Kommisjonsvedtak 1999/554/EF av 19. juli
1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir (TEF L 210 av
10.8.1999, s. 16).»

Artikkel 3

Teksta til kommisjonsvedtak 1999/568/EF og 1999/554/EF på
islandsk og norsk, som ligg ved dei respektive språkversjonane
av denne avgjerda, har same rettskrafta.

Artikkel 4

Denne avgjerda tek til å gjelde 29. januar 2000, på det vilkåret
at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103
nr. 1 i avtala(*).

Artikkel 5

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 14/2000

av 28. januar 2000

om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) 

2001/EØS/20/14

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljø-
merket fastsetjast for kvar produktgruppe.

2) I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsett at den innverknaden som eit produkt har på
miljøet, skal vurderast ut frå dei særskilde kriteria for
produktgruppene.

3) Kommisjonen fastsette ved vedtak 95/533/EF(2)
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
lyspærer med éin sokkel som etter artikkel 3 i vedtaket
slutta å gjelde 30. november 1998.

4) Kommisjonen fastsette ved vedtak 96/337/EF(3)
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
lyspærer med to soklar som etter artikkel 3 i vedtaket
slutta å gjelde 7. mai 1999.

5) Det synest føremålstenleg å skipe éi produktgruppe i
staden for dei åtskilde produktgruppene for lyspærer med
éin sokkel og lyspærer med to soklar.

6) For at produsentar og importørar av lyspærer skal kunne
ta del i fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke,
bør det bør gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett
miljøkriterium for denne produktgruppa.

7) Dei kriteria som vart fastsette ved vedtak 95/533/EF og
96/337/EF, bør reviderast, slik at klassifiseringa av
energieffektivitet kan uttrykkjast i samsvar med kommi-
sjonsdirektiv 98/11/EF(4) om gjennomføringsreglar for
rådsdirektiv 92/75/EØF(5) med omsyn til energimerking
av hushaldslampar, og slik at krava til energieffektivitet,
gjennomsnittleg levetid og kvikksølvinnhald kan
tilpassast etter teknologiske nyvinningar og marknads-
utviklinga.

8) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92
har Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interesse-
gruppene i eit samrådsforum.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «lyspærer» (heretter kalla «produktgruppa»)
skal omfatte

– «lyspærer med éin sokkel», dvs. alle lyspærer for vanleg
lysgjeving som har éin bajonett-, skru- eller stiftsokkel.
Lyspærene må kunne nyttast på det offentlege lysnettet
og vere vanleg handelsvare,

– «lyspærer med to soklar», dvs. alle lyspærer for vanleg
lysgjeving som har éin sokkel i kvar ende. Dette omfattar
først og fremst alle rette lysstoffrøyr. Røyra må kunne
nyttast på det offentlege lysnettet.

Artikkel 2

Den innverknaden som produktgruppa har på miljøet, og
dugleiken hennar skal vurderast ut frå dei særskilde
miljøkriteria som er førde opp i vedlegget.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. juli 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer(*)

[meldt under nummeret K(1999) 2439]

(1999/568/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 216 av 14.8.1999, s. 18, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 14/2000 av 28. januar 2000 om
endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå denne utgåva av EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.

(2) TEF L 302 av 15.12.1995, s. 42.

(3) TEF L 128 av 29.5.1996, s. 24.

(4) TEF L 71 av 10.3.1998, s. 1.

(5) TEF L 297 av 13.10.1992, s. 16.
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Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde frå 1. juli 1999 til 1. juli 2002. Dersom det 1.
juli 2002 ikkje er gjort noko nytt vedtak om fastsetjing av miljøkriteria for denne produktgruppa, skal dette
vedtaket gjelde anten inntil 1. juli 2003 eller inntil den dagen då det nye vedtaket vert vedteke, alt etter
kva tidspunkt som kjem først.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt kodenummeret «008».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. juli 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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(1) Gjennomsnittstalet svarar til det gjennomsnittlege kvikksølvinnhaldet frå ei prøving av ti lyspærer, etter at pæra med det høgste og
det lågaste målte innhaldet er vortne fjerna frå prøveutvalet.

VEDLEGG

A. MÅLSETJING

For at lyspærer skal kunne tildelast miljømerket, må dei stette kriteria i dette vedlegget på grunnlag av
prøving som på tidspunktet for søknaden er gjennomførd slik det er gjort greie for i kriteria. Det kan
eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar det ansvarlege organet som vurderer søknaden, meiner at dei er
jamgode.

Kriteria skal føre til

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring,
utarming av ressursar som ikkje kan fornyast) ved at energiforbruket vert lågare,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av bruk av kvikksølv, ved at kvikksølvinnhaldet
i lyspærer vert lågare og den gjennomsnittlege levetida deira lengre,

– minst mogleg innverknad på miljøet som følgje av avfall, ved at det vert nytta attvunne materiale
i emballasjen og den gjennomsnittlege levetida hans vert lengre.

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltings-
ordningar, t.d. EMAS eller ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette
vedlegget vert stetta. (NB: Det er ikkje påkravd å gjennomføre slike forvaltingsordningar).

B. HOVUDKRITERIUM

1. Energieffektivitet

Lyspærer med èin sokkel må kunne plasserast i energieffektivitetsklasse A eller B slik det er definert
i vedlegg IV til kommisjonsdirektiv 98/11/EF av 27. januar 1998. Lysstoffpærer med innebygd
magnetisk tennar skal ikkje kunne tildelast miljømerket.

Lyspærer med to soklar må kunne plasserast i energieffektivitetsklasse A slik det er definert i vedlegg
IV til kommisjonsdirektiv 98/11/EF.

2. Gjennomsnittleg levetid og lysstyrke

Den gjennomsnittlege levetida til både lyspærer med éin sokkel og lyspærer med to soklar må vere
minst 10 000 timar.

Lysstyrken skal vere i samsvar med følgjade verdiar:

Gjennomsnittleg levetid Lysstyrke

Lyspærer med éin sokkel > 10 000 timar ≥ 70 % ved 10 000 timar

Lyspærer med to soklar > 10 000 timar, men < 20 000 timar ≥ 90 % ved 10 000 timar

Lyspærer med to soklar ≥ 20 000 timar ≥ 90 % ved 20 000 timar

3. Kvikksølv

Lyspærer med èin sokkel skal ha eit gjennomsnittleg(1) kvikksølvinnhald på mindre enn 6 mg.

Lyspærer med to soklar med ei gjennomsnittleg levetid på under 20 000 timar, men over 10 000
timar, skal ha eit gjennomsnittleg kvikksølvinnhald på mindre enn 7,5 mg.

Lyspærer med to soklar med ei gjennomsnittleg levetid som er lik eller større enn 20 000 timar, skal
ha eit gjennomsnittleg kvikksølvinnhald på mindre enn 10 mg.

Kvikksølvinnhaldet skal prøvast etter den metoden som det er gjort greie for i tillegget til dette
vedtaket.
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4. Emballasje

Det skal ikkje nyttast laminat og samansette plastmateriale.

For lyspærer med èin sokkel må all kartongemballasje innehalde minst 65 % attvunne materiale (etter
vekt).

For lyspærer med to soklar må all kartongemballasje innehalde minst 80 % attvunne materiale (etter
vekt).

For lyspærer med éin sokkel og lyspærer med to soklar gjeld standarden EN 50285. Lyspærene skal
prøvast i samsvar med standardane EN 60064, EN 60901, EN 60969, EN 60081 og CIE 84, alt etter
typen lyspære. Dersom levetidsprøvinga ikkje er avslutta, skal den gjennomsnittlege driftslevetida
som produsenten har gjeve opp på emballasjen, godtakast inntil prøvingsresultatet ligg føre.
Prøvingsresultatet skal meldast til det ansvarlege organet straks det ligg føre, og seinast 18 månader
etter at det er søkt om tildeling av miljømerket.

C. DUGLEIKSKRITERIUM

5. Produktopplysningar

Desse opplysningane skal følgje med produktet:

For lyspærer med éin sokkel:

i) Lysdemparar

Lyspærer som ikkje verkar saman med lysdemparar, skal merkjast slik at dette går fram.

ii) Storleik og form

Det skal visast kva som er storleiken og forma til ei lysstoffpære med innebygd tennar i høve til
ei vanleg glødelampe.

iii) Disponering

Opplysningar (i form av piktogram eller anna) på emballasjen skal gjere forbrukarane merksame
på korleis produktet bør disponerast, og på kva reglar som gjeld for dette.

For lyspærer med to soklar:

i) Den innverknaden lyspæra har på miljøet, minkar når ho vert nytta saman med ein høgfrekvent
elektronisk tennar i samsvar med standarden EN 60929. 

ii) Opplysningar (i form av piktogram eller anna) på emballasjen skal gjere forbrukarane merksame
på korleis produktet bør disponerast, og på kva reglar som gjeld for dette.



Tillegg

METODE FOR PRØVING AV KVIKKSØLVINNHALD

Det bogeforma utladingsrøyret skal først skiljast frå den kringliggjande plasten og den tilkopla
elektronikken. Klipp av dei tilkopla kontakttrådane så nært inntil glasforseglinga som råd er. Legg røyret
under eit avtrekk og skjer det i små bitar. Plasser så bitane i ei kraftig og høveleg stor plastflaske med
skrukork saman med ei porselenskule med ein diameter på 1 tomme (ca. 2,5 cm) og 25 ml konsentrert
salpetersyre med høg reinleiksgrad (70 %). Lukk flaska og rist henne i eit par minuttar slik at røyret vert
pulverisert. Losne på korken med jamne mellomrom, slik at det ikkje vert danna overtrykk. Lat innhaldet
i flaska reagere i 30 minuttar medan flaska vert rista med jamne mellomrom.

Filtrer deretter innhaldet i flaska gjennom eit syrefast filterpapir, og samle opp innhaldet i ein 100 ml
målekolbe. Bland kaliumdikromat i kolben til den endelege kromkonsentrasjonen er 1 000 ppm. Fyll
deretter kolben opp til målemerket med reint vatn.

Det skal framstillast ei rekkje standardløysingar innanfor eit konsentrasjonsområde opp til 200 ppm
kvikksølv. Løysingane vert analyserte ved hjelp av flammeatomabsorpsjonsspektroskopi ved ei
bølgjelengd på 253,7 nm med bakgrunnskorreksjon. Ut frå resultata og den kjende løysingsmengda er det
mogleg å rekne ut det opphavlege kvikksølvinnhaldet i lyspæra.

Dersom det er naudsynt av tekniske årsaker, kan det ansvarlege organet gje samtykke til at einskilde delar
av prøvingsmetoden vert tilpassa. Tilpassingane skal nyttast gjennomgåande.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljø-
merket fastsetjast for kvar produktgruppe.

2) I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsett at den innverknaden som eit produkt har på
miljøet, skal vurderast ut frå dei særskilde kriteria for
produktgruppene.

3) Kommisjonen fastsette ved vedtak 96/467/EF(2) miljø-
kriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
kopieringspapir som etter artikkel 3 i vedtaket slutta å
gjelde 16. juli 1999.

4) Definisjonen av produktgruppa og dei miljøkriteria som
vart fastsette ved vedtak 96/467/EF, bør reviderast, slik at
det vert teke omsyn til marknadsutviklinga.

5) Det bør gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett
særskilde miljøkriterium for denne produktgruppa som
skal gjelde i eit nytt tidsrom på tre år rekna frå det
tidspunktet då dei førre kriteria slutta å gjelde.

6) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92
har Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interesse-
gruppene i eit samrådsforum.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «kopieringspapir» (heretter kalla «produkt-
gruppa») vert definert på følgjande måte:

«Ark eller rullar av papir utan trykk i ulike format som vert
nytta til kopiering og i telefaksapparat og edb-skrivarar.
Produktgruppa omfattar ikkje varmefølsamt papir og
gjennomslagspapir.»

Artikkel 2

Den innverknaden som den produktgruppa som er definert i
artikkel 1, har på miljøet, skal vurderast ut frå dei særskilde
miljøkriteria som er førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde frå
17. juli 1999 til 1. juli 2002. Dersom det 1. juli 2002 ikkje er
gjort noko nytt vedtak om fastsetjing av miljøkriteria for denne
produktgruppa, skal dette vedtaket gjelde anten inntil 1. juli
2003 eller inntil den dagen då det nye vedtaket vert vedteke, alt
etter kva tidspunkt som kjem først.

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. juli 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket 
til kopieringspapir(*)

[meldt under nummeret K(1999) 2144]

(1999/554/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 210 av 10.8.1999, s. 16, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 14/2000 av 28. januar 2000 om
endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå denne utgåva av EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.

(2) TEF L 192 av 2.8.1996, s. 29.
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Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt kodenummeret «011».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. juli 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

For at eit produkt i den produktgruppa som er definert i artikkel 1, skal kunne tildelast miljømerket, må det stette kriteria i dette
vedlegget på grunnlag av prøving som på tidspunktet for søknaden er gjennomførd slik det er gjort greie for i kriteria. Det kan
eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar dersom det ansvarlege organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. Dersom det
ikkje er nemnt noka prøving, eller dersom prøvinga skal gjennomførast for kontroll- eller tilsynsføremål, bør dei ansvarlege organa
leggje til grunn fråsegner og dokumentasjon frå søkjaren og/eller resultat av uavhengige kontrollar.

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltingsordningar, t.d. EMAS eller ISO
14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert stetta. (NB: Det er ikkje påkravd å gjennomføre
slike forvaltingsordningar).

Kriteria skal føre til

– mindre utslepp i vatn av visse giftige eller på andre måtar ureinande stoff,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring, utarming av ressursar som ikkje
kan fornyast) ved at energiforbruket og dermed utsleppa i lufta på grunn av dette vert mindre,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av bruk av farlege kjemikaliar,

– at det vert nytta prinsipp for berekraftig forvalting for å verne skogane.

Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar merking av papir som er framstilt av attvunne fibrar, av nye fibrar eller av ei blanding
av attvunne og nye fibrar ved hjelp av teknikkar som svarar til dei strengaste miljøstandardane.

MILJØKRITERIUM

1. Utslepp i vatn

Dei samla utsleppa i vatn i samband med framstillinga, etter handsaming (i eller utanfor anlegget), av produktet skal svare til summen
av utsleppa frå dei ulike stadia i produksjonen av papirmasse og papir og skal ikkje overstige

– 30 kg kjemisk oksygenforbruk (KOF) per tonn framstilt papir.

KOF skal målast etter standarden ISO 6060 eller tilsvarande standardar,

– 0,30 kg adsorberbare organiske halogen (AOX, uttrykt som Cl) per tonn framstilt papir. Innhaldet av AOX (uttrykt som Cl) i
utslepp frå kvart einskilt produksjonsanlegg for papirmasse skal ikkje overstige 0,50 kg per tonn lufttørka papirmasse.

AOX skal målast etter standarden ISO 9562 eller tilsvarande standardar. Det krevst ingen målingar dersom det ikkje vert nytta
klorerte bleikjemiddel,

Det skal gjevast opplysningar om vassforbruket på dei ulike stadia av produksjonsprosessen per tonn framstilt papirmasse og papir.
(NB: Opplysningane er naudsynte for å kunne rekne ut mengda og konsentrasjonane av ureinande stoff i spillvatn).

2. Utslepp i lufta

Dei samla utsleppa i lufta i samband med framstillinga av produktet skal svare til summen av utsleppa frå dei ulike stadia i
produksjonen av papirmasse og papir og skal ikkje overstige

– 1,5 kg svovelsambindingar (uttrykt som S) per tonn framstilt papir. Det treng ikkje gjerast greie for utslepp frå produksjon av
elektrisitet,

– 3,0 kg nitrogenoksid (NOx, uttrykt som NO2-ekvivalentar) per tonn framstilt papir. Det treng ikkje gjerast greie for utslepp frå
produksjon av elektrisitet,

– 1 500 kg karbondioksid frå energikjelder som ikkje kan fornyast, per tonn framstilt papir, medrekna utslepp frå produksjon av
elektrisitet (i eller utanfor anlegget).

3. Energiforbruk

Det samla energiforbruket i samband med framstillinga av produktet skal svare til summen av den energien som er nytta på dei ulike
stadia i produksjonen av papirmasse og papir, og skal ikkje overstige

– 26 GJ varmeenergi per tonn framstilt papir,

– 7 GJ elektrisitet (1 940 kWh) per tonn framstilt papir.
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(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.

(2) TEF L 355 av 30.12.1998, s. 1.

(3) Slik det er fastlagt av dei reguleringsstyresmaktene som er ansvarlege for dei aktuelle produksjonsanlegga for papirmasse og papir.

Søkjaren skal rekne ut kor mykje energi som vert nytta (varme, brensel, elektrisitet) til produksjonen av papirmasse og papir,
medrekna den energien som vert nytta ved fjerning av trykksverte frå papiravfall med sikte på produksjon av attvunne papir.

Den samla vareenergien omfattar alt innkjøpt brensel, bortsett frå brensel som vert nytta til eigen produksjon av elektrisitet. Han
omfattar òg varmeenergi som er attvunnen ved forbrenning av avlut og avfall frå produksjonen i anlegget (t.d. treavfall, sagflis,
avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er attvunnen frå eigen produksjon av elektrisitet. Når den samla
varmeenergien skal reknast ut, treng søkjaren likevel berre rekne med 80 % av varmeenergien frå slike kjelder.

Elektrisk kraft tyder nettotilførsel av elektrisitet frå nettet og eigen produksjon av elektrisitet målt som elektrisk kraft. Det treng
ikkje gjerast greie for elektrisitet som vert nytta til handsaming av spillvatn. 

4. Fibrar – berekraftig skogsforvalting

Det kan nyttast trefibrar, attvunne fibrar eller fibrar frå andre materiale. 

Dersom det vert nytta nye trefibrar frå skogar, skal dei som er ansvarlege for forvaltinga skogane der fibrane kjem frå, nytte prinsipp
og tiltak som gjer det mogleg å tryggje ei berekraftig skogsforvalting. Dei ansvarlege og/eller papirmasseprodusentane skal leggje
fram ei fråsegn, eit dokument, eit regelverk, ein attest eller ei stadfesting som prov på dette.

I Europa skal dei førnemnde prinsippa og tiltaka svare til dei felleseuropeiske retningslinjene for berekraftig skogsforvalting som vart
vedtekne under ministerkonferansen i Lisboa om vern av skogane i Europa (2.-4. juni 1998). Utanfor Europa skal dei svare til dei
prinsippa for skogsforvalting som vart vedtekne under konferansen til Dei sameinte nasjonane om miljø og utvikling (UNCED) (Rio
de Janeiro, juni 1992), og eventuelt til dei kriteria eller retningslinjene for berekraftig skogsforvalting som er vedtekne innanfor
ramma av internasjonale og regionale inititativ (Den internasjonale organisasjonen for tropisk tømmer (ITTO), Montreal-prosessen,
Tarapoto-prosessen, UNEP-/FAO-initiativet for tørre område i Afrika).

5. Farlege kjemikaliar

Klorgass skal ikkje nyttast som bleikjemiddel. Dette kravet gjeld ikkje for klorgass som vert nytta i samband med produksjon og bruk
av klordioksid. (NB: Sjølv om dette kravet òg gjeld for bleiking av attvunne fibrar, vert det godteke at fibrane kan ha vore bleikte med
klorgass i den førre livssyklusen sin.)

Ved papirproduksjon kan det tilførast høgst 0,1 vektprosent kjemikaliar som er klassifiserte som farlege for miljøet og tildelte
risikosetningane R50 og R53, i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 98/98/EF(2).

6. Avfallshandtering

Alle produsentar av papirmasse og kopieringspapir skal ha ei ordning for handsaming av avfall(3) og restprodukt frå
produksjonsanlegga. Ordninga skal dokumenterast eller gjerast greie for i søknaden og minst innehalde opplysningar på følgjande
punkt:

— framgangsmåtar for sortering og bruk av materiale frå avfallsstraumen som kan attvinnast,

— framgangsmåtar for attvinning av materiale til annan bruk, t.d. forbrenning for å skaffe damp til produksjonsprosessen eller bruk
til landbruksføremål,

— framgangsmåtar for handsaming av farleg avfall(3).

DUGLEIK

Produktet skal vere eigna til den påtenkte bruken.

FORBRUKARINFORMASJON

Primær- og sekundæremballasjen til produktet skal vere påførde følgjande opplysningar:

«Dette produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket fordi det stettar krav som m.a. fører til at utsleppa i vatn (KOF, AOX) og i
lufta (S, NOx, CO2), energiforbruket og bruken av fossilt brensel vert mindre.

Brukt papir bør samlast inn til attvinning.»

Produsenten kan dessutan i prosent opplyse om minsteinnhaldet av attvunne fibrar.



12.4.2001 Nr. 20/161EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Teknisk tillegg

DEFINISJONAR, PRØVINGSKRAV OG DOKUMENTASJON

Utsleppsparametrar

Målingane eller massebalansen skal ta utgangpunkt i produksjonen i eit tidsrom på tolv månader. Dersom det dreier seg om eit nytt
eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingane ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgjande dagar med stabil drift av anlegget.
Målingane skal vere representative for det aktuelle tidsrommet.

Dersom eit produkt er framstilt av ulike papirmassekvalitetar, skal utsleppsverdiane for produksjonen av papirmasse reknast ut som
vegne gjennomsnitt av all papirmasse som er nytta. Den totale utsleppsverdien skal reknast ut ved å leggje saman utsleppa frå
produksjonen av papirmasse og utsleppa frå produksjonen av kopieringspapir.

Målingane skal utførast av godkjende laboratorium eller uavhengige prøvingsinstitutt etter standarden EN 45001. Laboratoriet til
papirmasse- eller papirprodusenten kan likevel få gjere analysar av utslepp dersom éitt av dei følgjande vilkåra er stetta:

– dei rette reguleringsstyresmaktene har godkjent den prøvetakinga og dei målingane som laboratoriet utfører, eller

– produsenten har eit kvalitetssikringssystem som er sertifisert etter standardane ISO 9001 eller 9002, og som omfattar overvaking
av prøvetaking og analysar, eller

– laboratoriet er offentleg godkjent fordi det stettar krava til god laboratoriepraksis.

Målingar av utslepp i vatn skal gjerast på prøver som ikkje er filtrerte og ikkje dannar botnfall, anten etter handsaming i anlegget eller
etter handsaming ved eit offentleg reinseanlegg.

AOX

AOX skal målast under prosessar der det vert nytta klorsambindingar til bleiking av papirmassen. Følgjeleg er det ikkje naudsynt å
måle AOX

– i spillvatn frå ikkje-integrert papirproduksjon eller

– i spillvatn frå papirmasseproduksjon utan bleiking eller

– når bleikinga vert gjord med klorfrie stoff.

Svovel og nitrogenoksid

Søkjaren skal leggje fram ei oversikt over utsleppa av svovel og nitrogenoksid i lufta. Oversikta skal omfatte alle slike utslepp som
skjer under produksjonen av papirmasse og papir, bortsett frå utslepp i samband med produksjon av elektrisitet. Målingane skal femne
om attvinningskjelar, kalkomnar, dampkjelar og destruksjonsomnar for gassar med sterk lukt, dersom slike finst. Det skal gjerast greie
for diffuse utslepp.

Karbondioksid

Søkjaren skal leggje fram ei oversikt over utsleppa av karbondioksid i lufta. Oversikta skal omfatte alt brensel som ikkje kan fornyast,
og som vert nytta i produksjonen av papirmasse og papir (i eller utanfor anlegget). Utsleppsfaktorane i tabell 1 skal nyttast ved
utrekninga av CO2-utslepp som stammar frå brensel.
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(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.

(2) TEF L 355 av 30.12.1998, s. 1.

Tabell 1

CO2-ekvivalentar for brensel som ikkje kan fornyast

Brensel CO2-utslepp Eining

Kol 95 g CO2/MJ

Råolje 73 g CO2/MJ

Brennolje 1 74 g CO2/MJ

Brennolje 2-5 77 g CO2/MJ

Bensin 69 g CO2/MJ

Naturgass 56 g CO2/MJ

Elektrisitet frå nettet (1) 400 g CO2/kWh

(1) Europeisk gjennomsnitt

For elektrisitet frå nettet skal verdien i tabellen nyttast for alle anlegg i Den europeiske unionen. For anlegg utanfor Den europeiske
unionen kan søkjarar leggje fram dokumentasjon som syner gjennomsnittsverdien for elektrisitetsleverandøren eller -leverandørane
deira, og nytte denne gjennomsnittsverdien i staden for den verdien som er førd opp i tabellen.

Farlege kjemiske sambindingar

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå kvar leverandør av papirmasse som stadfestar at det ikkje er nytta klorgass til bleiking av
papirmassen.

Søkjaren skal leggje fram ei liste over kjemikaliar som vert nytta i papirproduksjonen. Lista skal innehalde varenamnet til produktet,
bruksområdet og namnet til leverandøren. I tillegg til lista skal det leggjast ved ei fråsegn med følgjande ordlyd: «Ved papir-
produksjonen er det tilført høgst 0,1 vektprosent kjemikaliar som er klassifiserte som farlege for miljøet og tildelte risikosetningane
R50 og R53, i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 98/98/EF(2)». Dette kravet omfattar ikkje
produksjon av papirmasse.

Avfallshandtering

Søkjaren skal leggje fram eit dokument der det er gjort greie for framgangsmåtane for handtering av avfall og reststoff frå dei ulike
stadia i produksjonen av papirmasse og papir, i samsvar med dei førnemnde krava.

Dugleik

Søkjaren skal leggje fram prov på at produktet er eigna til den påtenkte bruken. Slike prov kan omfatte resultat frå prøving som er
utførd etter passande ISO- eller CEN-prøvingsmetodar eller etter nasjonale eller anleggsinterne prøvingsmetodar. Nærmare
opplysningar om framgangsmåtane for prøvinga skal leggjast ved søknaden.
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(1) EFT L 242 av 4.9.1997, s. 76, og EØS-tillegget til EFT nr. 37 av 4.9.1997,

s. 100.

(2) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 39. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 27/97 av 30. april 1997(1).

2) Kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om
spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert
forebygging og begrensning av forurensning(2) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX etter nr. 2g (rådsdirektiv 96/61/EF) skal
nytt nr. 2h lyde:

«2h. 399 D 0391: Kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31.
mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF
om integrert forebygging og begrensning av
forurensning (gjennomføring av rådsdirektiv
91/692/EØF) (EFT L 148 av 15.6.1999, s. 39).»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/391/EF på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 15/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

2001/EØS/20/15

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 15.6.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september
1996 om integrert forebygging og begrensning av
forurensning(1), særlig artikkel 16 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til
rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 16 nr. 3 i direktiv 96/61/EF er det fastsatt at det
i samsvar med framgangsmåten i artikkel 5 og 6 i direktiv
91/692/EØF skal utarbeides rapporter om gjennom-
føringen av nevnte direktiv og dets virkning sammen-
lignet med andre fellesskapsdokumenter om miljøvern.

2) I artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF er det fastsatt at
rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema
eller et skjema utformet av Kommisjonen med bistand fra
komiteen nevnt i artikkel 6 i direktivet.

3) Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra og med
2000 til og med 2002.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Spørreskjemaet som er vedlagt dette vedtak, og som gjelder
direktiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av
forurensning, vedtas herved.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet som grunnlag for
utarbeiding av rapportene de skal framlegge for Kommisjonen
i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF og artikkel 16
i direktiv 96/61/EF.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mai 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. mai 1999

om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1395]

(1999/391/EF)



VEDLEGG

SPØRRESKJEMA TIL GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 96/61/EF OM INTEGRERT
FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV FORURENSNING (IPPC)

1. Generell beskrivelse

1.1. Hva er de viktigste endringene i nasjonal lovgivning og i godkjenningsordningen som var
nødvendige for å nå det overordnede målet om integrert forebygging og begrensning av
forurensning fra de kategorier av virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktivet?

2. Anlegg omfattet av direktivet

2.1. For hvert av de seks områdene i vedlegg I, hvor mange anlegg hører under følgende kategorier:

– alle eksisterende anlegg som definert i artikkel 2 nr. 4 og som var i drift ved utgangen av
rapporteringsperioden,

– eksisterende anlegg der en vesentlig endring er meldt til vedkommende myndighet, og som
det er gitt tillatelse for i løpet av rapporteringsperioden,

– nye anlegg (herunder nye anlegg som ennå ikke er i drift), som det er gitt tillatelse for i
løpet av rapporteringsperioden.

3. Den driftsansvarliges grunnleggende forpliktelser

3.1. Hvilke tiltak er truffet for at vedkommende myndighet kan ha visshet for at anlegget drives i
samsvar med de alminnelige prinsippene beskrevet i artikkel 3?

4. Eksisterende anlegg

4.1. Er det fastsatt at kravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal få anvendelse for bestemte eksisterende
kategorier av anlegg før utløpet av overgangsperioden omtalt i nevnte nummer?

4.2. Fra hvilken dato vil det bli krevd nye søknader eller tilleggsopplysninger fra eksisterende
anlegg for å sikre at kravene i artikkel 5 nr. 1 er oppfylt ved utgangen av overgangsperioden
omtalt i nevnte nummer?

5. Søknader om tillatelse

5.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at søknadene om tillatelse inneholder alle
opplysningene som kreves i artikkel 6?

6. Samordning av saksbehandlingen og vilkårene for tillatelse

6.1. Hvilken (hvilke) kompetent(e) myndighet(er) medvirker ved tildeling av tillatelse for IPPC-
anlegg?

6.2. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at saksbehandlingen og vilkårene for tillatelse
samordnes fullstendig når flere kompetente myndigheter medvirker? Hvordan fungerer denne
samordningen i praksis?

7. Vilkår for tillatelse

7.1. Vilkårenes fullstendighet

7.1.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at tillatelsen omfatter alle kravene fastsatt i
artikkel 9? Gi særlig nærmere opplysninger om hvordan hvert av følgende punkter
behandles:

– grenseverdier for utslipp til luft og vann,

– minimering av langtransportert eller grensekryssende forurensning,

– vern av jord og grunnvann,
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– avfallshåndtering,

– krav til overvåking av utslipp,

– tiltak i forbindelse med andre driftsvilkår enn de normale.

7.2. Vilkårene for tillatelsers berettigelse og egnethet

7.2.1. Hvilke lovbestemmelser, framgangsmåter og kriterier benyttes for å fastsette
utslippsgrenseverdiene og de øvrige vilkårene for tillatelse, slik at det oppnås et høyt
vernenivå for miljøet som helhet?

7.2.2. Hva slags veiledning (bindende eller ikke-bindende) finnes i medlemsstatene for å
fastsette hva som er de beste tilgjengelige teknikker?

7.2.3. Hvordan er forholdene beskrevet i vedlegg IV til direktivet tatt i betraktning, i
alminnelighet eller i et bestemt tilfelle, ved fastsettelse av hva som er de beste
tilgjengelige teknikker?

7.2.4. Hvordan er opplysninger som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til artikkel 16
nr. 2 eller av internasjonale organisasjoner tatt i betraktning, i alminnelighet eller i et
bestemt tilfelle, ved fastsettelse av hva som er de beste tilgjengelige teknikker?

7.2.5. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at utslippsgrenseverdiene og de tilsvarende parametere
og tekniske tiltak som er nevnt i artikkel 9 nr. 3, bygger på de beste tilgjengelige teknikker
uten at bruk av en særskilt teknikk eller teknologi påbys, og idet det tas hensyn til det
aktuelle anleggs tekniske kjennetegn, geografiske beliggenhet og lokale miljøforhold?

7.2.6. Hva slags veiledning (bindende eller ikke-bindende) finnes i medlemsstatene for de
krav til utslippsovervåking som skal tas med i tillatelsen?

7.3 Tilgjengelige representative opplysninger

7.3.1. Vennligst legg fram tilgjengelige representative opplysninger om grenseverdiene
fastsatt for hver bestemt kategori av virksomhet i samsvar med vedlegg I, og eventuelt
de beste tilgjengelige teknikker som disse opplysningene bygger på. Beskriv hvordan
opplysningene er valgt og innhentet.

Kommisjonen kan, både før og under rapporteringsperioden, gi veiledning i å svare på
dette spørsmålet for visse sektorer, særlig på grunnlag av opplysninger offentliggjort i
henhold til artikkel 16 nr. 2. I mangel av slik veiledning kan opplysningene for
eksempel gis i form av grenseverdiintervaller.

7.3.2. Hvilke typer andre vilkår for tillatelse enn utslippsgrenseverdier er fastsatt? Nevn
særlig eksempler på:

– tilsvarende parametere og tekniske tiltak som supplerer utslippsgrenseverdiene
fastsatt i tillatelsen,

– tilsvarende parametere og tekniske tiltak som erstatter utslippsgrenseverdier,

– vilkår som gjelder vern av jord og grunnvann, avfallshåndtering, krav til over-
våking av utslipp og tiltak i forbindelse med andre driftsvilkår enn de normale.

8. Generelle bindende bestemmelser

8.1. Inneholder nasjonal lovgivning mulighet til å fastsette særlige krav for bestemte kategorier av anlegg
i generelle bindende bestemmelser i stedet for å ta dem med i vilkårene for individuelle tillatelser?

8.2. For hvilke kategorier av anlegg er det utarbeidet generelle bindende bestemmelser? Hvilken
form har disse bestemmelsene?

9. Standarder for miljøkvalitet

9.1. I hvilken grad dekker nasjonal lovgivning behovet for tilleggstiltak dersom de beste
tilgjengelige teknikker ikke er tilstrekkelige for å overholde standardene for miljøkvalitet
fastsatt i Fellesskapets regelverk eller definert i henhold til dette?
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9.2. Har det oppstått slike tilfeller? Hvis ja, hvilken type tilleggstiltak er truffet?

10. Utviklingen innen de beste tilgjengelige teknikker

10.1. Hvilke skritt er tatt for å sikre at vedkommende myndighet holder seg orientert eller
informeres om utviklingen innen de beste tilgjengelige teknikker?

11. Endringer av anlegg

11.1. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis er fastsatt for den
driftsansvarliges endringer av anlegg?

11.2. Hvordan avgjør vedkommende myndighet at en driftsendring kan få følger for miljøet
[artikkel 2 nr. 10 bokstav a)], og/eller at en slik endring kan ha betydelig negativ innvirkning
på mennesker eller miljø [artikkel 2 nr. 10 bokstav b)]?

12. Revurdering, ajourføring og overholdelse av vilkårene for tillatelse

12.1. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis er fastsatt for
vedkommende myndighets revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse?

12.2. Er revurderingens hyppighet og en eventuell ajourføring av tillatelsene nedfelt i nasjonal
lovgivning, eller bestemmes dette på annen måte?

12.3. Hvordan avgjør vedkommende myndighet om kriteriene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 er oppfylt?

13. Overholdelse av vilkårene for tillatelse

13.1. Gi en generell beskrivelse av lovbestemmelser, framgangsmåter og praksis som gjør det
mulig å sikre at vilkårene for tillatelse overholdes.

13.2. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis gjør det mulig å sikre at den
driftsansvarlige regelmessig underretter myndighetene om resultatene av overvåking av utslipp
og straks underretter dem om hendelser eller ulykker som påvirker miljøet i betydelig grad?

13.3. Gir nasjonal lovgivning vedkommende myndighet rett og/eller plikt til å foreta kontroll på
stedet?

13.4. Hvilke framgangsmåter og hvilken risiko er knyttet til vedkommende myndighets regel-
messige kontroll på stedet? Dersom vedkommende myndighet ikke foretar regelmessige
kontroller på stedet, hvordan kontrollerer den opplysningene som framlegges av den drifts-
ansvarlige?

13.5. Hvilke sanksjoner eller andre tiltak er det mulig å anvende dersom vilkårene for tillatelse
ikke overholdes? Ble det anvendt slike sanksjoner eller andre tiltak i rapporteringsperioden?

14. Allmennhetens innsyn og deltaking 

14.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning allmennheten innsyn og deltaking i
saksbehandlingen?

14.2. Hvordan blir opplysninger om søknader om tillatelse, vedtak og resultater av overvåking av
utslipp gjort tilgjengelige for allmennheten?

14.3. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at allmennheten er kjent med sin rett til å uttale seg om
dokumentene nevnt i artikkel 15 nr. 1?

14.4. Hvor lang tid har allmennheten til å uttale seg om søknader om tillatelse før vedkommende
myndighet gjør sitt vedtak?

14.5. På hvilken måte tar myndighetene hensyn til allmennhetens uttalelser når de gjør sitt vedtak?

14.6. Under hvilke omstendigheter kan allmennheten gjøre en tillatelse gjenstand for klage til en
myndighet eller domstol?

14.7. Hvilken innflytelse har begrensningene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 i direktiv 90/313/EØF
hatt på innsyn og allmennhetens deltaking i saksbehandlingen?
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15. Samarbeid over landegrensene

15.1. Inneholder nasjonal lovgivning bestemmelser om utveksling av opplysninger og samarbeid
over landegrensene, eller overlates dette til bilaterale eller multilaterale avtaler mellom
medlemsstatene eller til administrativ praksis?

15.2. Hvordan avgjøres det i praksis om driften av et anlegg vil kunne få betydelig, negativ
innvirkning på miljøet i en annen medlemsstat?

15.3. På hvilken måte er allmennheten i den medlemsstat som kan bli berørt, gjennom nasjonal
lovgivning og/eller praksis sikret tilfredsstillende muligheter til innsyn og deltaking i
saksbehandlingen? Ledsages deltakingen av klagerett?

15.4. Hvor mange ganger oppstod det slike tilfeller i rapporteringsperioden?

16. Forhold til andre fellesskapsdokumenter

16.1. Hvordan bedømmer medlemsstatene direktivets effektivitet, særlig sammenlignet med andre
fellesskapsdokumenter om miljøvern?

16.2. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at gjennomføringen av direktivet samordnes med
gjennomføringen av andre fellesskapsdokumenter om miljøvern?
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(1) EFT L 112 av 11.5.2000, s. 67, og EØS-tillegget til EFT nr. 21 av

11.5.2000, s. 1.

(2) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999(1).

2) Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om
tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Felles-
skapet(2) skal innlemmes i avtalen.

3) På grunn av sin særlige situasjon skal Liechtenstein være
unntatt fra kravene i rådsforordning (EF) nr. 577/98 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Teksten til avtalens vedlegg XXI nr. 18a (rådsforordning
(EØF) nr. 3711/91) erstattes med følgende:

«398 R 0577: Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998
om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Felles-
skapet (EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3).»

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasning:

«Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 577/98 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 16/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

2001/EØS/20/16

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til utkast til forordning framlagt av
Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

For å kunne utføre de oppgaver den er pålagt, har Kommi-
sjonen bruk for sammenlignbare statistiske opplysninger om
sysselsettingens og arbeidsledighetens omfang, struktur og
utvikling i medlemsstatene.

Den beste metode for å framskaffe slike opplysninger på
fellesskapsplan er å gjennomføre harmoniserte arbeidskraft-
undersøkelser.

I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 3711/91 av 
16. desember 1991 om tilretteleggelse av en årlig arbeidskraft-
undersøkelse i Fellesskapet(1) skal det gjennomføres en slik
undersøkelse hver vår fra og med 1992.

Selv om en fortløpende undersøkelse er bedre egnet til å sikre
tilgjengelige resultater, harmonisering av resultatene og måling
av arbeidsmengden enn en årlig undersøkelse hver vår, er det
vanskelig å gjennomføre en fortløpende undersøkelse til
samme tid i samtlige medlemsstater.

Bruk av eksisterende administrative kilder bør stimuleres i den
grad de på en tjenlig måte kan utfylle de opplysningene som
samles inn ved intervjuer, eller tjene som grunnlag for
utvalgstrekking.

Dataene som i henhold til denne forordning skal samles inn i
forbindelse med undersøkelsen, kan utvides til å omfatte
ytterligere et sett variabler som ledd i et flerårig program med
ad hoc-moduler som vil bli utarbeidet etter en egnet
framgangsmåte fastsatt i gjennomføringstiltakene.

Prinsippene om relevans og kostnadseffektivitet slik de er
definert i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997
om fellesskapsstatistikker(2), som utgjør den rettslige rammen
for utarbeiding av fellesskapsstatistikk, får også anvendelse for
denne forordning.

Bestemmelser om fortrolig behandling av statistiske data finnes i
forordning (EF) nr. 322/97 og i rådsforordning (EAF, EØF) nr.
1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor(3).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 3 i nevnte beslutning
rådført seg med komiteen for det statistiske program nedsatt
ved beslutning 89/382/EØF, EURATOM(4) –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Undersøkelseshyppighet

Medlemsstatene skal hvert år gjennomføre en arbeidskraft-
undersøkelse, heretter kalt «undersøkelsen».

Undersøkelsen er fortløpende, og skal framskaffe resultater på
kvartals- og årsbasis. De medlemsstater som ikke er i stand til å
gjennomføre en fortløpende undersøkelse, har adgang til å utføre
én enkelt årlig undersøkelse, som skal finne sted om våren.

Opplysningene som samles inn mens undersøkelsen pågår, skal
som hovedregel dreie seg om situasjonen i løpet av uken
(mandag til søndag) før intervjuet, den såkalte referanseuken.

Ved fortløpende undersøkelse skal

– referanseukene fordeles likt over hele året,

– intervjuet vanligvis finne sted i løpet av uken som følger
umiddelbart etter referanseuken. Tiden mellom referanse-
uken og intervjudatoen kan ikke overstige fem uker,
unntatt i tredje kvartal,

– referansekvartalene og referanseårene være på henholdsvis
13 og 52 sammenhengende uker. Det skal i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 utarbeides en liste
over hvilke uker som utgjør et bestemt referansekvartal
eller referanseår.

Artikkel 2

Undersøkelsens enheter og dekningsområde,
observasjonsmetoder

1. Undersøkelsen skal gjennomføres i hver medlemsstat i et
utvalg av husholdninger eller enkeltpersoner som på
undersøkelsestidspunktet er bosatt på nevnte stats økonomiske
territorium.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 577/98

av 9. mars 1998

om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 351 av 20.12.1991, s. 1.

(2) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.

(3) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr.

322/97.

(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.



2. Undersøkelsens dekningsområde er først og fremst
personer i privathusholdninger bosatt på medlemsstatenes
økonomiske territorium. Om mulig skal denne hoved-
populasjonen av personer i privathusholdninger suppleres med
personer i felleshusholdninger.

Felleshusholdningene skal om mulig være gjenstand for
spesielle utvalgstrekninger som gjør det mulig å foreta en
direkte observasjon av personene de består av. Er dette ikke
mulig, skal personer i felleshusholdningene som har
opprettholdt en tilknytning til en privathusholdning, inkluderes
i forbindelse med denne husholdningen.

3. Innsamlingen av variabler som anvendes for å bestemme
arbeidsstyrkestatus og undersysselsetting, bør skje i form av
intervju med vedkommende person eller, dersom dette ikke er
mulig, med et annet medlem av husholdningen. De øvrige
opplysningene kan stamme fra andre kilder, herunder
administrative registre, forutsatt at de innhentede
opplysningene er kvalitativt likeverdige.

4. Uansett om utvalgsenheten er en enkeltperson eller en
husholdning, innhentes det vanligvis opplysninger om samtlige
medlemmer av husholdningen. Dersom utvalgsenheten er en
enkeltperson, gjelder følgende for opplysningene om
husholdningens øvrige medlemmer:

– de behøver ikke å omfatte kjennemerkene oppført i
artikkel 4 nr. 1 bokstav g), h), i) og j), og

– de kan innhentes på grunnlag av et underutvalg som skal
trekkes ut slik at

– referanseukene fordeles likt over hele året,

– antall observasjoner (enkeltpersoner i utvalget pluss
medlemmene av deres husholdning) oppfyller
kriteriene for pålitelighet fastsatt i artikkel 3 for de
årlige omfangsoverslagene.

Artikkel 3

Utvalgets representativitet

1. For en gruppe arbeidsledige som utgjør 5 % av befolk-
ningen i yrkesaktiv alder, skal det relative standardavviket ved
beregning av årsgjennomsnitt (eller ved beregningene for våren
dersom den årlige undersøkelsen foretas om våren) på nivå II i
NUTS ikke overstige 8 % av den aktuelle delpopulasjon.

Dette kravet skal ikke gjelde for regioner med færre enn 
300 000 innbyggere.

2. Ved fortløpende undersøkelser der delpopulasjonene utgjør
5 % av befolkningen i yrkesaktiv alder, skal det relative
standardavvik på nasjonalt plan ved beregning av endringer fra ett
kvartal til det neste være høyst 2 % av den aktuelle delpopulasjon.

For medlemsstater med en befolkning på mellom én og 20
millioner innbyggere, lempes det på dette krav slik at det relative

standardavvik ved beregning av kvartalsmessige endringer ikke
skal overstige 3 % av den aktuelle delpopulasjon.

Medlemsstater med en befolkning på under én million
innbyggere unntas fra disse kravene til nøyaktighet med
hensyn til endringer.

3. Dersom det bare gjennomføres en undersøkelse om
våren, skal minst en firedel av undersøkelsesenhetene tas fra
den foregående undersøkelse og minst en firedel inngå i den
påfølgende undersøkelse.

Disse to gruppene skal merkes med en kode.

4. Dersom det mangler data som følge av at visse spørsmål
ikke er blitt besvart, skal det om nødvendig anvendes en
metode basert på statistisk imputasjon.

5. Ved beregning av oppblåsningsfaktoren tas det hensyn
særlig til utvelgelsessannsynligheten og til opplysninger fra
andre kilder om den undersøkte populasjons fordeling etter
kjønn, alder (populasjoner à fem årskull) og region (nivå II i
NUTS), såfremt slike opplysninger fra andre kilder anses som
tilstrekkelig pålitelige av de berørte medlemsstater.

6. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen (Eurostat) alle
ønskede opplysninger om tilretteleggingen av undersøkelsen
og anvendte metoder, og særlig angi kriteriene for utvalgs-
planen og utvalgets størrelse.

Artikkel 4

Utvalgets kjennemerker

1. Det skal framskaffes data om

a) demografisk bakgrunn:

– løpenummer i husholdningen,

– kjønn,

– fødselsår,

– fødselsdato i forhold til avslutningen av referanse-
perioden,

– sivilstand,

– tilknytning til referansepersonen,

– ektefellens/partnerens løpenummer,

– farens løpenummer,

– morens løpenummer,

– nasjonalitet,

– botid (antall år) i medlemsstaten,

– fødselsstat (valgfritt),

– arten av deltaking i undersøkelsen (direkte deltaking
eller gjennom et annet medlem av husholdningen),
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b) arbeidsstyrkestatus:

– arbeidsstyrkestatus i referanseuken,

– årsak til at personen ikke har arbeidet selv om
vedkommende har et arbeid,

– søking etter arbeid for ikke-sysselsatt,

– type arbeid vedkommende søker (som selvstendig
næringsdrivende eller som lønnstaker),

– metoder som er benyttet for å finne arbeid,

– mulighet til å begynne i et arbeid,

c) sysselsettingskjennemerker for hovedarbeidsforhold:

– yrkesstatus,

– økonomisk virksomhet i virksomhetens lokale enhet,

– yrke,

– antall sysselsatte i virksomhetens lokale enhet,

– stat der arbeidsplassen ligger,

– region der arbeidsplassen ligger,

– det år og den måned personen begynte å arbeide for
sin nåværende arbeidsgiver,

– fast eller midlertidig ansettelse (med angivelse av
årsaker),

– varighet av midlertidig ansettelsesforhold eller
tidsbegrenset arbeidsavtale,

– sondring mellom heltid og deltid (med angivelse av
årsaker),

– arbeid hjemme,

d) arbeidstid:

– vanlig arbeidstid per uke,

– faktisk arbeidstid,

– hovedårsak til at faktisk arbeidstid er forskjellig fra
vanlig arbeidstid,

e) biarbeidsforhold:

– i mer enn ett ansettelsesforhold,

– yrkesstatus,

– økonomisk virksomhet i virksomhetens lokale enhet,

– antall faktiske arbeidstimer,

f) synlig undersysselsetting:

– ønske om normalt å arbeide flere timer enn nå
(valgfritt ved årlig undersøkelse),

– søking etter annet arbeid og hvorfor,

– type arbeid vedkommende søker (som arbeidstaker
eller annet),

– metoder som er benyttet for å finne arbeid,

– årsak til at personen ikke søker annet arbeid (valgfritt
ved årlig undersøkelse),

– mulighet til å begynne i et arbeid,

– ønsket antall arbeidstimer (valgfritt ved årlig
undersøkelse),

g) søking etter arbeid:

– type arbeid vedkommende søker (hel- eller deltid),

– lengden på søkeperioden,

– situasjonen umiddelbart før personen begynte å søke
arbeid,

– registrering ved offentlig arbeidsformidling og
mottak av stønader,

– ønske om arbeid for personer som ikke søker arbeid,

– årsakene til at personen ikke har søkt arbeid,

h) teoretisk og praktisk utdanning:

deltaking i teoretisk og praktisk utdanning i løpet av de
fire foregående uker:

– formål,

– nivå,

– type,

– samlet varighet,

– samlet antall timer,

– høyeste fullførte allmenn- eller yrkesutdanning,

– det år høyeste allmenn- eller yrkesutdanning ble
fullført,

– oppnådd faglig kvalifikasjon for yrke utenom
tertiærsektoren,

i) tidligere arbeidsforhold for ikke sysselsatte:

– tidligere arbeidsforhold,

– det år og den måned personen sist var i arbeid,

– hovedårsak til avgang fra siste arbeidsforhold eller
selvstendige virksomhet,

– yrkesstatus i siste arbeid,

– økonomisk virksomhet i den lokale enhet av
virksomheten der personen sist var i arbeid,

– yrke utøvd i siste arbeid,

j) situasjonen ett år før undersøkelsen (valgfritt for 1., 3. og
4. kvartal):

– vesentligste arbeidsstyrkestatus,

– yrkesstatus,
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– økonomisk virksomhet i den lokale enhet av
virksomheten der personen sist var i arbeid,

– bostedsstat,

– bostedsregion,

k) vesentligste arbeidsstyrkestatus (valgfritt),

l) inntekt (valgfritt),

m) tekniske opplysninger om intervjuet:

– undersøkelsesår,

– referanseuke,

– intervjuuke,

– medlemsstat,

– den region der husholdningen er bosatt,

– urbaniseringsgrad,

– husholdningens løpenummer,

– husholdningens art,

– institusjonens art,

– oppblåsningsfaktor,

– utvalgspulje i forhold til foregående undersøkelse
(ved årlig undersøkelse),

– utvalgspulje i forhold til neste undersøkelse (ved
årlig undersøkelse),

– undersøkelsesrundens løpenummer.

2. Et ekstra sett variabler, heretter kalt «ad hoc-modul», kan
føyes til for å utfylle opplysningene omhandlet i nr. 1.

Hvert år skal det utarbeides et flerårig program med ad hoc-
moduler i samsvar med framgangsmåten i artikkel 8:

– dette programmet skal for hver ad hoc-modul angi emnet,
referanseperioden, utvalgets størrelse (likt eller mindre
enn det som er fastsatt i samsvar med artikkel 3), samt
fristen for innberetning av resultatene (som kan være en
annen enn den som er fastsatt i artikkel 6),

– det skal utarbeides en liste over de aktuelle medlems-
stater og regioner, samt en detaljert liste over
opplysninger som skal samles inn som ledd i en ad hoc-
modul, minst tolv måneder før referanseperioden for
vedkommende modul begynner,

– en ad hoc-moduls størrelse må ikke overstige størrelsen
av modul c) beskrevet i nr. 1.

3. Definisjonene, kontrollreglene som skal brukes,
kodingen av variablene og den nødvendige justering av listen
over undersøkelsesvariabler i forhold til den tekniske og
teoretiske utvikling, samt en liste over prinsippene for
formulering av spørsmål vedrørende arbeidsstyrkestatus skal
utarbeides i samsvar med framgangsmåten i nr. 8.

Artikkel 5

Gjennomføring av undersøkelsen

Medlemsstatene kan gi pålegg om at undersøkelsen skal
besvares.

Artikkel 6

Innberetning av resultatene

Senest tolv uker etter referanseperiodens slutt for kontinuerlig
undersøkelse (og senest ni måneder etter referanseperiodens
slutt for undersøkelse gjennomført om våren) skal medlems-
statene innberette resultatene av undersøkelsen til Eurostat,
uten opplysninger som muliggjør direkte identifikasjon.

Artikkel 7

Rapporter

Hvert år fra og med år 2000 skal Kommisjonen framlegge
rapport om gjennomføringen av denne forordning for
Parlamentet og Rådet. Rapporten skal blant annet inneholde en
evaluering av kvaliteten på de statistiske metodene som
medlemsstatene planlegger å ta i bruk med sikte på å forbedre
resultatene eller forenkle undersøkelsesprosedyrene.

Artikkel 8

Framgangsmåte

Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske
program, heretter kalt «komiteen».

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen
omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal
treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 1998.

For Rådet

G. BROWN

Formann
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Artikkel 9

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 3711/91 oppheves.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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(1) EFT L 148 av 22.6.2000, s. 48, og EØS-tillegget til EFT nr. 28 av

22.6.2000, s. 266.

(2) EFT L 7 av 13.1.1999, s. 20.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 23/1999 av 26. februar 1999(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å
omfatte et flerårig program for studier, analyser,
prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren
(1998-2002) (ETAP-programmet) (rådsvedtak
1999/22/EF)(2).

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2000 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 14 gjøres følgende endringer:

1. Nytt nr. 2b skal lyde:

«2b. EFTA-statene skal fra 1. januar 2000 delta i
fellesskapsprogrammet nevnt i nr. 5 bokstav d) og
tiltak i henhold til dette.»

2. I nr. 3 og 4 endres ordene «nr. 5 bokstav a), b) og c)» til
«nr. 5 bokstav a), b), c) og d).»

3. I nr. 5 skal ny bokstav d) lyde:

«d) 399 D 0022: Rådsvedtak 1999/22/EF av 14.
desember 1998 om et flerårig program for studier,
analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i
energisektoren (1998-2002) (ETAP-programmet)
(EFT L 7 av 13.1.1999, s. 20).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Den får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 17/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

(*) Forfatningsrettslige krav angitt. Ikrafttredelsesdato: 1.8.2000.

2001/EØS/20/17

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I hvitboken «En energipolitikk for Den europeiske
union» av 13. desember 1995 er det foreslått en ny
metode for å overvåke utviklingen på energiområdet, som
bygger på et samarbeid med medlemsstatene, og som vil
gi en tilleggsverdi ved å innføre og støtte mer effektive
metoder, ved å fremme en felles metode for studier og
analyser og oppmuntre til kunnskapsutveksling på det
aktuelle området.

2) I sin resolusjon av 8. juli 1996 om ovennevnte hvitbok(3)
gav Rådet uttrykk for at fellesskapsbeslutningene om
energi bør vedtas innenfor rammen av en felles analyse
av situasjonen og den framtidige utviklingen i energi-
sektoren, og oppfordret Kommisjonen til å opprette et
samarbeid mellom medlemsstatene.

3) I sine konklusjoner av 11. mai 1998 om protokollen fra
Kyoto-konferansen sa Rådet seg tilfreds med Kommi-
sjonens presentasjon av valgmulighetene innenfor
energipolitikken for å møte utfordringen som klima-
endringene innebærer, og understreket at det må foretas
en felles analyse av de økonomiske virkningene av
reduserte utslipp av drivhusgasser.

4) Det europeiske råd oppfordret i sine konklusjoner fra
møtet i Cardiff 15.-16. juni 1998 Rådet (energi-
ministrene) til å iverksette integreringen av miljø og
bærekraftig utvikling innenfor sitt kompetanseområde,

og oppfordret Rådet og Kommisjonen til regelmessig å
vurdere nødvendige organisatoriske tiltak for å bringe
denne prosessen videre. Det er derfor nødvendig å
definere egnede indikatorer for å overvåke framskrittene
som gjøres på området.

5) Framtidsanalyser og overvåking av markedet på
fellesskaps- og medlemsstatsplan er avgjørende for å
utvikle en egnet strategi på mellomlang og lang sikt.
Medlemsstatene og de berørte parter bør oppfordres til å
utarbeide felles analyser på dette området.

6) Forsyningssikkerheten for energi er et av hovedmålene
for energipolitikken. I lys av at Det europeiske fellesskap
blir stadig mer avhengig av energi fra tredjestater, er det
viktig nøye å overvåke og analysere utviklingen på
energimarkedene, så vel innenfor Fellesskapet som på
verdensplan.

7) For å sikre konkurransedyktige energipriser er det
avgjørende på fellesskapsplan regelmessig å overvåke
prosessen med gjennomføring av de to viktigste
direktivene om liberalisering, som nylig ble vedtatt for
elektrisitets- og gassmarkedet.

8) Denne overvåkingsprosessen bør bygge på et samarbeid
med forvaltningene og de lovgivende myndigheter i
medlemsstatene for å lette utvekslingen av de beste
metodene og sikre en bedre oversikt i samsvar med
modellen innført av Kommisjonen for det indre
elektrisitetmarked og det indre gassmarked.

9) Det bør derfor vedtas et eget program for studier,
analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i
energisektoren, innenfor det flerårige rammeprogrammet
for tiltak i energisektoren (1998-2002) vedtatt ved vedtak
1999/21/EF, Euratom(4).

10) For å sikre at fellesskapsstøtten blir effektivt utnyttet og
at dobbeltarbeid unngås, bør Kommisjonen påse at
prosjektene blir grundig forhåndsvurdert. Kommisjonen
bør regelmessig overvåke og vurdere framdriften i og
resultatene av prosjekter som støttes.

RÅDSVEDTAK

av 14. desember 1998

om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i
energisektoren (1998-2002) (*)

(1999/22/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 7 av 13.1.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 261 av 19.8.1998, s. 6.

(2) EFT C 328 av 26.10.1998.

(3) EFT C 224 av 1.8.1996, s. 1. (4) Se EFT L 7 av 13.1.1999, s. 16.
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11) Deler av denne virksomheten bør være åpne for deltaking
fra de internasjonale organisasjoner med ansvar for
energisaker, slik som Det internasjonale energibyrå,
Sekretariatet for energipakten samt representative
organisasjoner fra industrien og andre berørte parter, for
eksempel miljø- og forbrukerorganisasjoner og enkelte
tredjestater, i samsvar med reglene som gjelder for
forbindelsene mellom Fellesskapet og disse
organisasjonene og statene.

12) Disse tiltakene bør samordnes med annen virksomhet i
Fellesskapet, medlemsstatene, tredjestater og de
internasjonale organisasjonene.

13) Det er politisk og økonomisk ønskelig å åpne dette
programmet for de assosierte stater i Sentral- og Øst-
Europa i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske
råds møte i København 21. og 22. juni 1993, og som
skissert i meldingen om dette emne som Kommisjonen
framla i mai 1994. Det bør også åpnes for Kypros.

14) Et finansielt referansebeløp i henhold til punkt 2 i
Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens erklæring
av 6. mars 1995(1) er tatt inn i dette vedtak og gjelder for
hele programmets varighet, uten at dette berører
budsjettmyndighetens myndighet i henhold til traktaten.
Det bør tas hensyn til at det vil bli forhandlet om nye
finansielle overslag i det tidsrom programmet gjelder.

15) Traktaten gir ikke annen myndighet til å gjøre vedtak enn
det som er fastsatt i artikkel 235 –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Innenfor det flerårige programmet for tiltak innenfor
energisektoren skal Fellesskapet for tidsrommet 1998-2002
gjennomføre et særprogram for studier, analyser, prognoser og
annet arbeid for den framtidige utviklingen av Fellesskapets
energipolitikk, heretter kalt «ETAP-programmet».

I tillegg til de prioriterte målene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i vedtak
1999/21/EF, Euratom, skal ETAP-programmet ha som mål:

a) å opprette en felles metode i Fellesskapet for studier,
analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i
energisektoren,

b) å fremme samordnede analyser av energimarkedene og
energipolitikken i Fellesskapet og i medlemsstatene,

c) å analysere og vurdere utviklingen i energimarkedene i
Europa og i verden for øvrig, blant annet med hensyn til
forsyningssikkerheten og konkurranseevnen,

d) å analysere og vurdere virkningen av energiproduksjonen
og -bruken på miljøet, særlig med hensyn til
klimaendringer,

e) å bidra til å identifisere og overføre de beste
analysemetodene og god praksis,

f) å fremme informasjonsnett i energisektoren,

g) å føre en aktiv politikk for spredning av resultatene som
oppnås,

h) å utvikle metoder for å overvåke gjennomføringen av
rammeprogrammet i energisektoren, som fastsatt i
artikkel 5 i vedtak 1999/21/EF, Euratom.

Artikkel 2

Det finansielle referansebeløpet for gjennomføringen av
ETAP-programmet skal være 5 millioner ECU. Av dette
beløpet skal 2 millioner ECU avsettes for tidsrommet
1998/1999.

Det finansielle referansebeløpet for tidsrommet 2000-2002
skal vurderes på nytt dersom beløpet på 3 millioner ECU ikke
er i samsvar med det finansielle overslaget for dette
tidsrommet.

De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjettmyndig-
heten innenfor rammen av det finansielle overslag.

Artikkel 3

For å nå målene fastsatt i artikkel 1 nr. 2, kan Fellesskapet
direkte eller i samarbeid med andre berørte parter iverksette
og/eller fremme og/eller bidra økonomisk til følgende tiltak:

1) observasjon, overvåking og utveksling av sammen-
lignbare opplysninger på energiområdet samt gjennom-
føring av studier, analyser og prognoser for alle sider av
energivirksomheten, herunder utviklingen, markeder og
priser,

2) teknisk og metodologisk bistand til prosjekter for å
identifisere og overføre den beste praksisen på områder
som analyse- og prognosemetoder, metoder for
innsamling av energidata, tilgang til og utveksling via
elektroniske nett og ethvert annet tiltak for å nå det
generelle mål,

3) utvikling av forbindelser, for eksempel mellom produ-
senter og brukere av energi og universitetsmiljøene og
forvaltningen, for å fremme politisk og økonomisk
forskning knyttet til energi,

(1) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 4.
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4) gjennomføring av ethvert initiativ som bidrar til å spre de
oppnådde resultatene, herunder utarbeiding og
offentliggjøring av rapporter og organisering av
arbeidsmøter, seminarer og konferanser.

Artikkel 4

1. Kommisjonen skal være ansvarlig for den finansielle og
praktiske gjennomføringen av ETAP-programmet.

2. Ved gjennomføringen av ETAP-programmet skal
Kommisjonen bistås av komiteen nevnt i artikkel 4 i vedtak
1999/21/EF, Euratom.

3. Kommisjonen skal hvert år utarbeide et programutkast
for tiltak som skal treffes i løpet av det påfølgende år, som
framlegges for komiteen nevnt i nr. 2.

Artikkel 5

Gjennomgåelse og intern og ekstern vurdering av gjennom-
føringen av ETAP-programmet skal foretas i samsvar med
artikkel 5 i vedtak 1999/21/EF, Euratom.

Artikkel 6

ETAP-programmet skal være åpent for deltaking for de
assosierte statene i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med
vilkårene, herunder finansielle bestemmelser, fastsatt i
tilleggsprotokollene til assosieringsavtalene, eller i selve
assosieringsavtalene om deltaking i fellesskapsprogrammer.
ETAP-programmet skal også være åpent for deltaking for
Kypros på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter de samme
regler som anvendes for EFTA/EØS-statene, etter framgangs-
måter som skal avtales med nevnte stat.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 84/97 av 12. november 1997(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 av 22.
desember 1999 om anvendelse av traktatens artikkel 81
nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet
opptreden(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 erstatter med
virkning fra 1. juni 2000 kommisjonsforordning (EØF) nr.
1983/83 og 1984/83 av 22. juni 1983 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 paragraf 3 på henholdsvis grupper av
enedistribusjonsavtaler(3) og grupper av avtaler om
eksklusiv kjøpsplikt(4), endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1582/97(5), og kommisjonsforordning (EØF) nr.
4087/88 av 30. november 1988 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av franchiseavtaler(6),
som er innlemmet i avtalen og derfor må erstattes i avtalen
med virkning fra 1. juni 2000.

4) Ettersom gyldighetstiden for forordning (EØF) nr.
1983/83, 1984/83 og 4087/88 utløp 31. desember 1999,
er imidlertid rettsaktenes gyldighetstid forlenget til 31.
mai 2000 ved forordning (EF) nr. 2790/1999. Gyldighets-
tiden bør forlenges tilsvarende i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg XIV nr. 2 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 1983/83) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 R 2790: Kommisjonsforordning (EF) nr.
2790/1999 av 22. desember 1999 (EFT L 336 av
29.12.1999, s. 21).»

2. I avtalens vedlegg XIV nr. 3 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 1984/83) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 R 2790: Kommisjonsforordning (EF) nr.
2790/1999 av 22. desember 1999 (EFT L 336 av
29.12.1999, s. 21).»

3. I avtalens vedlegg XIV nr. 8 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 4087/88) gjøres følgende endringer:

1. Følgende tilføyes før tilpasningen:

«, endret ved:

– 399 R 2790: Kommisjonsforordning (EF) nr.
2790/1999 av 22. desember 1999 (EFT L 336 av
29.12.1999, s. 21).»

2. Tilpasning j) oppheves.

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIV gjøres følgende endringer med
virkning fra 1. juni 2000:

1. I kapittel B endres overskriften «ENEFORHANDLER-
AVTALER» til «VERTIKALE AVTALER OG
SAMORDNET OPPTREDEN»

2. Teksten til vedlegg XIV nr. 2 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 1983/83) erstattes med følgende:

«399 R 2790: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999
av 22. desember 1999 om anvendelse av traktatens
artikkel 81 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og
samordnet opptreden (EFT L 336 av 29.12.1999, s. 21).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales
formål gjelde med følgende tilpasning:

a) I artikkel 6 første ledd endres ordene «i henhold til
artikkel 7 nr. 1 i forordning nr. 19/65/EØF» til «enten

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 18/2000

av 28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

2001/EØS/20/18

(1) EFT L 160 av 4.6.1998, s. 42, og EØS-tillegget til EFT nr. 22 av 4.6.1998,

s. 30.

(2) EFT L 336 av 29.12.1999, s. 21.

(3) EFT L 173 av 30.6.1983, s. 1.

(4) EFT L 173 av 30.6.1983, s. 5.

(5) EFT L 214 av 6.8.1997, s. 27.

(6) EFT L 359 av 28.12.1988, s. 46.
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av eget tiltak eller på anmodning fra det annet
overvåkningsorgan eller en stat som hører inn under
dets kompetanse, eller fra fysiske eller juridiske
personer med berettiget interesse».

b) Følgende ledd tilføyes på slutten av artikkel 6:

«Det kompetente overvåkningsorgan kan i slike
tilfeller gjøre vedtak i henhold til artikkel 6 og 8 i
forordning (EØF) nr. 17/62 eller de tilsvarende
bestemmelser etter EØS-avtalens protokoll 21, uten
at det kreves melding fra de berørte foretak».»

3. Nr. 3 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 1984/83)
oppheves.

4. Overskriften til kapittel E (Franchiseavtaler) utgår, og nr.
8 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 4087/88) oppheves.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 29. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 1 får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars
1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse
grupper av avtaler og samordnet opptreden(1), sist endret ved
forordning (EF) nr. 1215/1999(2), særlig artikkel 1,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(3),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurranse-
saker, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF kan Kommisjonen
ved forordning anvende traktatens artikkel 81 nr. 3
(tidligere artikkel 85 nr. 3) på visse grupper av vertikale
avtaler og tilsvarende samordnet opptreden som kommer
inn under artikkel 81 nr. 1.

2) På grunnlag av de erfaringer som er gjort til nå, er det
mulig å definere en gruppe av vertikale avtaler som
normalt kan anses å oppfylle vilkårene i artikkel 81 nr. 3.

3) Gruppen omfatter vertikale avtaler om kjøp eller salg av
varer eller tjenester når avtalene inngås mellom foretak
som ikke er konkurrenter, mellom visse konkurrerende
foretak eller av visse sammenslutninger av vare-
detaljister. Den omfatter også vertikale avtaler med
tilleggsbestemmelser om overdragelse eller bruk av
intellektuell eiendomsrett. Ved anvendelsen av denne
forordning skal uttrykket «vertikale avtaler» omfatte
tilsvarende samordnet opptreden.

4) Ved anvendelsen av artikkel 81 nr. 3 ved forordning er det
ikke nødvendig å definere de vertikale avtaler som kan
komme inn under artikkel 81 nr. 1. Ved den individuelle
vurdering av avtaler i henhold til artikkel 81 nr. 1 må det
tas hensyn til flere faktorer, særlig markedsstrukturen på
tilbuds- og etterspørselssiden.

5) Gruppeunntak bør være forbeholdt vertikale avtaler som
med tilstrekkelig sikkerhet oppfyller vilkårene i
traktatens artikkel 81 nr. 3.

6) Den gruppe vertikale avtaler som er definert i denne
forordning, kan styrke den økonomiske effektivitet
innenfor en produksjons- eller distribusjonskjede ved å
muliggjøre en bedre koordinering mellom de deltakende
foretak, og særlig kan de føre til en reduksjon i partenes
transaksjons- og distribusjonskostnader og sikre et
optimalt investerings- og salgsnivå.

7) Sannsynligheten for at slike effektivitetsøkende
virkninger vil oppveie konkurransebegrensende
virkninger som skyldes restriksjoner i de vertikale
avtalene avhenger av de berørte foretaks markedsmakt,
og dermed av i hvilken grad foretakene møter
konkurranse fra andre leverandører av varer og tjenester
som kjøperen anser som innbyrdes ombyttbare eller
substituerbare på grunn av deres egenskaper, pris og
bruksområde.

8) Det må antas at når leverandørens andel av det relevante
marked ikke overstiger 30 %, vil vertikale avtaler som
ikke inneholder visse typer alvorlige
konkurransebegrensninger generelt medføre en forbedret
produksjon eller distribusjon, og gi forbrukerne en
rimelig andel av den fordel som oppnås. Når det gjelder
vertikale avtaler som inneholder eksklusive
leveringsforpliktelser, er det kjøperens markedsandel
som har betydning når den samlede virkning av slike
vertikale avtaler på markedet skal avklares.

9) Over markedsandelsgrensen på 30 %, kan det ikke antas
at vertikale avtaler som kommer inn under artikkel 81 nr.
1, vanligvis vil medføre objektive fordeler av en slik art
og et slikt omfang at de oppveier ulempene de skaper for
konkurransen.

10) Denne forordning bør ikke unnta vertikale avtaler som
inneholder begrensninger som ikke er nødvendige for å
oppnå de positive virkninger som er nevnt ovenfor.
Særlig bør vertikale avtaler som inneholder visse typer
alvorlige konkurransebegrensninger, som pålegg om
minste eller faste videresalgspriser samt visse former for
geografisk beskyttelse, utelukkes fra gruppeunntaket gitt
ved denne forordning uavhengig av de berørte foretaks
markedsandel.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2790/1999

av 22. desember 1999

om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av
vertikale avtaler og samordnet opptreden(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 336 av 29.12.1999, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT 36 av 6.3.1965, s. 533/65.

(2) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 1.

(3) EFT C 270 av 24.9.1999, s. 7.



11) For å sikre adgang til det relevante marked og å hindre
ulovlig samarbeid, må det knyttes visse vilkår til gruppe-
unntaket. For dette formål bør unntaket for konkurranse-
klausuler begrenses til forpliktelser som ikke overskrider
en bestemt varighet. Av samme grunn bør enhver
forpliktelse som direkte eller indirekte hindrer
medlemmene av et selektivt distribusjonssystem i å selge
bestemte konkurrerende leverandørers merker, utelukkes
fra anvendelsen av denne forordning.

12) Markedsandelsgrensen, utelukkelsen for visse vertikale
avtaler fra unntaket fastsatt i denne forordning samt de
vilkår som er fastsatt i denne forordning sikrer vanligvis
at de avtaler som omfattes av gruppeunntaket, ikke gir de
berørte foretakene mulighet til å fjerne konkurransen for
en betydelig del av de aktuelle varene.

13) I særlige tilfeller der avtaler som kommer inn under
denne forordning likevel har virkninger som er uforenlige
med artikkel 81 nr. 3, kan Kommisjonen tilbakekalle
fordelen ved gruppeunntaket. Dette kan skje særlig
dersom kjøperen har betydelig markedsmakt på det
relevante markedet der vedkommende videreselger
varene eller yter tjenestene, eller dersom parallelle nett av
vertikale avtaler har tilsvarende virkninger som i
betydelig grad begrenser adgangen til et relevant marked
eller konkurransen der. Slike kumulative virkninger kan
for eksempel oppstå i forbindelse med selektiv distribu-
sjon eller konkurranseklausuler.

14) Forordning 19/65/EØF gir vedkommende myndigheter i
medlemsstatene myndighet til å tilbakekalle fordelen ved
gruppeunntaket for vertikale avtaler som har virkninger
som er uforenlige med vilkårene fastsatt i artikkel 81 nr.
3, når disse virkninger oppstår på deres respektive terri-
torium, eller på en del av det, og dersom territoriet har
kjennetegnene på et særskilt geografisk marked.
Medlemsstatene bør sikre at utøvelsen av denne tilbake-
trekkingsmyndighet ikke berører den ensartede
anvendelse av Fellesskapets konkurranseregler i hele det
felles marked, eller den fulle virkning av tiltak som
treffes for gjennomføring av disse reglene.

15) For å styrke overvåkingen av parallelle nett av vertikale
avtaler som har lignende begrensende virkninger, og som
omfatter mer enn 50 % av et gitt marked, kan Kommi-
sjonen erklære at denne forordning ikke får anvendelse på
vertikale avtaler som inneholder særlige begrensninger
med hensyn til det aktuelle marked, og på den måten sørge
for at artikkel 81 igjen anvendes fullt ut på slike avtaler.

16) Denne forordning berører ikke anvendelsen av artikkel 82.

17) I samsvar med prinsippet om fellesskapsrettens forrang
bør ingen tiltak truffet i henhold til nasjonal konkurranse-
lovgivning berøre den ensartete anvendelse i hele det
felles marked av Fellesskapets konkurranseregler, eller
den fulle virkning av ethvert tiltak truffet med henblikk

på gjennomføring av nevnte regler, herunder denne
forordning –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning menes med:

a) «konkurrerende foretak», faktiske eller potensielle
leverandører på det samme produktmarked; produkt-
markedet omfatter varer og tjenester som kjøperen anser
for å være innbyrdes ombyttbare eller substituerbare med
avtalevarene eller -tjenestene på grunn av produktenes
egenskaper, pris og bruksområde,

b) «konkurranseklausul», enhver direkte eller indirekte
forpliktelse som hindrer kjøperen i å produsere, kjøpe, selge
eller videreselge varer eller tjenester som konkurrerer med
avtalevarene eller -tjenestene, eller enhver direkte eller
indirekte forpliktelse for kjøperen til å kjøpe fra leveran-
døren, eller fra et annet foretak utpekt av leverandøren, mer
enn 80 % av kjøperens årlige innkjøp av avtalevarer eller -
tjenester samt varer og tjenester som er substituerbare på det
relevante marked, beregnet på grunnlag av verdien av
foretatte innkjøp det foregående kalenderår,

c) «eksklusiv leveringsforpliktelse», enhver direkte eller
indirekte forpliktelse som pålegger leverandøren å selge
varer eller tjenester angitt i avtalen til bare én kjøper innen
Fellesskapet med henblikk på særskilt bruk eller videresalg,

d) «selektivt distribusjonssystem», et distribusjonssystem
der leverandøren forplikter seg til å selge avtalevarer eller
-tjenester, direkte eller indirekte, bare til distributører
som er utvalgt etter bestemte kriterier, og der disse
distributørene forplikter seg til ikke å selge slike varer
eller tjenester til distributører som ikke er godkjent,

e) «immaterialrettigheter», industrielle eiendomsrettigheter,
opphavsrettigheter og beslektede rettigheter,

f) «knowhow», en helhet av ikke-patentert praktisk viten som
følger av leverandørens erfaring og prøving og som er
hemmelig, betydelig og identifisert; med «hemmelig»
menes i denne sammenheng at knowhowen sett som helhet
eller på grunn av elementenes konkrete sammenstilling
ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig; med «betydelig»
menes at knowhowen omfatter viten som er uunnværlig for
kjøperen med henblikk på bruk, salg eller videresalg av
avtalevarene eller -tjenestene; med «identifisert» menes at
knowhowen må beskrives på en tilstrekkelig omfattende
måte så det blir mulig å få bekreftet at den oppfyller
hemmelighets- og betydelighetskriteriet,

g) «kjøper», et foretak som i henhold til en avtale som faller
inn under traktatens artikkel 81 nr. 1 selger varer eller
tjenester på vegne av et annet foretak.
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Artikkel 2

1. I henhold til traktatens artikkel 81 nr. 3 og med forbehold
for bestemmelsene i denne forordning, erklæres herved at
traktatens artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse på avtaler og
samordnet opptreden inngåttt mellom to eller flere foretak der
hvert av dem, i henhold til avtalen, driver sin virksomhet innen
ulike ledd i produksjons- eller distribusjonskjeden, og som
gjelder vilkårene for partenes kjøp, salg eller videresalg av
varer eller tjenester (heretter kalt «vertikale avtaler»).

Dette unntak får anvendelse i den grad slike avtaler omfatter
konkurransebegrensninger som omfattes av virkeområdet for
artikkel 81 nr. 1 («vertikale begrensninger»).

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse på vertikale avtaler
inngått mellom en sammenslutning av foretak og dens
medlemmer, eller mellom en slik sammenslutning og dens
leverandører bare dersom alle dens medlemmer er varedetaljister
og dersom intet enkeltmedlem av sammenslutningen, sammen
med dets tilknyttede foretak, har en samlet årsomsetning på over
50 millioner euro; vertikale avtaler inngått mellom slike
sammenslutninger skal omfattes av denne forordning uten å
berøre anvendelsen av artikkel 81 på horisontale avtaler inngått
mellom medlemmene av sammenslutningen eller på
beslutninger truffet av sammenslutningen.

3. Unntaket fastsatt i nr. 1 får anvendelse på vertikale
avtaler som inneholder bestemmelser om overdragelse av
immaterialrettigheter til kjøperen eller dennes bruk av disse,
forutsatt at bestemmelsene ikke utgjør slike avtalers
hovedgjenstand, og er direkte knyttet til kjøperens eller dennes
kunders bruk, salg eller videresalg av varer eller tjenester.
Unntaket får anvendelse under forutsetning av at
bestemmelsene, når det gjelder avtalevarer eller -tjenester, ikke
omfatter konkurransebegrensninger som har samme formål
eller virkning som vertikale begrensninger som ikke er unntatt
etter denne forordning.

4. Unntaket fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på vertikale
avtaler inngått mellom konkurrerende foretak; imidlertid får
det anvendelse dersom konkurrerende foretak inngår en
ensidig vertikal avtale og

a) kjøperen har en samlet årsomsetning som ikke overstiger
100 millioner euro, eller

b) leverandøren er produsent og distributør av varer, mens
kjøperen er en distributør som ikke produserer varer som
konkurrerer med avtalevarene, eller 

c) leverandøren er tjenesteyter innen flere omsetningsledd
mens kjøperen ikke yter konkurrerende tjenester innen
det omsetningsledd der vedkommende kjøper
avtaletjenestene.

5. Denne forordning får ikke anvendelse på vertikale avtaler
hvis gjenstand omfattes av virkeområdet for andre
forordninger om gruppeunntak.

Artikkel 3

1. Med forbehold for nr. 2 i denne artikkel får unntaket fastsatt
i artikkel 2 anvendelse under forutsetning av at leverandørens
markedsandel ikke overstiger 30 % av det relevante marked der
vedkommende selger avtalevarene eller -tjenestene.

2. Når det gjelder vertikale avtaler som inneholder eksklusive
leveringsforpliktelser, får unntaket fastsatt i artikkel 2
anvendelse under forutsetning av at kjøperens markedsandel
ikke overstiger 30 % av det relevante marked der vedkommende
kjøper avtalevarene eller -tjenestene.

Artikkel 4

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på vertikale
avtaler som direkte eller indirekte, alene eller kombinert med
andre faktorer under partenes kontroll, har som formål følgende:

a) en begrensning av kjøperens adgang til å fastsette sin
salgspris, uten å berøre leverandørens mulighet til å
fastsette maksimumssalgspriser eller gi veiledende
salgspriser, forutsatt at de ikke som følge av press eller
incntiv fra den ene av partene får karakter av faste priser
eller minstesalgspriser,

b) en begrensning av det territorium der eller den
kundegruppe kjøperen kan selge avtalevarene eller 
-tjenestene til, unntatt

– en begrensning av aktivt salg til det eksklusive
territorium eller til den eksklusive kundegruppe som
leverandøren har reservert for seg eller har overdratt
til en annen kjøper, dersom en slik begrensning ikke
begrenser salget for kjøperens kunder,

– en begrensning av kjøperens salg til sluttbrukere som
utøver virksomhet på grossistnivå,

– en begrensning pålagt medlemmene av et selektivt
distribusjonssystem angående disses salg til ikke
godkjente distributører, og

– en begrensning av kjøperens mulighet til å selge deler
som leveres med henblikk på innarbeiding, til kunder
som vil kunne bruke dem til produksjon av samme
type varer som dem leverandøren produserer,

c) en begrensning av aktivt eller passivt salg til sluttbrukere
for medlemmer av et selektivt distribusjonssystem som
utøver virksomhet på detaljistnivå, uten å berøre
muligheten for å forby et medlem av systemet å utøve
virksomhet fra et ikke godkjent etableringssted,

d) en begrensning av kryssleveransene mellom distributører
innen et selektivt distribusjonssystem, herunder mellom
distributører som utøver virksomhet innen ulike
omsetningsledd,

e) en begrensning avtalt mellom en leverandør av deler og
en kjøper som innarbeider delene, når leverandøren
hindres i å selge delene som reservedeler til sluttbrukere
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eller til reparatører eller andre tjenesteytere som ikke er
utpekt av kjøperen med tanke på reparasjon av eller
service på kjøperens varer.

Artikkel 5

Unntaket fastsatt i artikkel 2 får ikke anvendelse på noen av de
følgende forpliktelser i vertikale avtaler:

a) enhver direkte eller indirekte konkurranseklausul med
ubegrenset varighet eller en varighet på over fem år. En
konkurranseklausul som stilltiende kan fornyes utover et
tidsrom på fem år skal anses som inngått for ubestemt tid.
Tidsbegrensningen på fem år får imidlertid ikke
anvendelse dersom avtalevarene eller -tjenestene selges
av kjøperen fra grunn og lokaler som eies av
leverandøren eller som denne leier av tredjemann som
ikke er knyttet til kjøper, forutsatt at varigheten av
konkurranseklausulen ikke overstiger det tidsrom
kjøperen benytter grunnen eller lokalene,

b) enhver direkte eller indirekte forpliktelse som ved
avtalens opphør hindrer kjøperen i å produsere, kjøpe,
selge eller videreselge varer eller tjenester, med mindre
denne forpliktelsen

– gjelder varer eller tjenester som konkurrerer med
avtalevarene eller -tjenestene, og

– er begrenset til grunn og lokaler som kjøperen har
drevet sin virksomhet fra i avtaleperioden, og

– er absolutt nødvendig for å beskytte knowhow
overført fra leverandøren til kjøperen,

og forutsatt at varigheten av en slik konkurranseklausul
er begrenset til et tidsrom på ett år fra avtalens opphør;
denne forpliktelse skal ikke berøre muligheten for å
pålegge en begrensning på bruk og offentliggjøring av
knowhow som ikke er allment kjent, for ubestemt tid.

c) enhver direkte eller indirekte forpliktelse som pålegger
medlemmene av et selektivt distribusjonssystem ikke å
selge merkene til bestemte konkurrerende leverandører.

Artikkel 6

Kommisjonen kan i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning nr.
19/65/EØF trekke tilbake fordelen gitt ved denne forordning
dersom den i et bestemt tilfelle finner at vertikale avtaler som
denne forordning får anvendelse på, likevel har virkninger som er
uforenlige med vilkårene fastsatt i traktatens artikkel 81 nr. 3,
særlig dersom adgangen til det relevante marked eller konkur-
ransen på dette marked begrenses betydelig av de kumulative
virkninger av parallelle nett av tilsvarende vertikale begrensninger
som benyttes av konkurrerende leverandører eller kjøpere.

Artikkel 7

Dersom vertikale avtaler som unntaket fastsatt i artikkel 2 får
anvendelse på, i et bestemt tilfelle har virkninger som er

uforenlige med vilkårene fastsatt i traktatens artikkel 81 nr. 3
på territoriet til en medlemsstat, eller deler av det, som har alle
kjennetegn på et særskilt geografisk marked, kan
vedkommende myndighet i medlemsstaten trekke tilbake
fordelen knyttet til anvendelsen av denne forordning for
territoriet, på samme vilkår som dem fastsatt i artikkel 6.

Artikkel 8

1. I henhold til artikkel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan
Kommisjonen ved forordning erklære at når parallelle nett av
lignende vertikale begrensninger omfatter mer enn 50 % av et
relevant marked, får denne forordning ikke anvendelse på
vertikale avtaler som inneholder bestemte begrensninger som
gjelder det aktuelle markedet.

2. En forordning i henhold til nr. 1 får anvendelse først seks
måneder etter at den er vedtatt.

Artikkel 9

1. Markedsandelen på 30 % fastsatt i artikkel 3 nr. 1 skal
beregnes på grunnlag av salgsverdien på markedet av
avtalevarene eller -tjenestene og andre varer eller tjenester som
leverandøren selger, og som kjøperen anser som innbyrdes
ombyttbare eller substituerbare på grunn av egenskaper, pris og
bruksområde; dersom det ikke foreligger opplysninger om
salgsverdien på markedet, kan det benyttes beregninger basert
på andre pålitelige markedsopplysninger, herunder
salgsvolumet på markedet, for å fastslå markedsandelen til det
berørte foretaket. Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 2 skal enten
verdien av kjøp på markedet eller anslag over denne benyttes
ved beregningen av markedsandelen.

2. Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i
artikkel 3 får følgende regler anvendelse:

a) markedsandelen skal beregnes på grunnlag av
opplysninger for foregående kalenderår,

b) markedsandelen skal omfatte alle varer som er levert eller
tjenester som er ytt til integrerte distributører med
henblikk på salg,

c) dersom markedsandelen i utgangspunktet ikke er på over
30 %, men senere stiger uten å overstige 35 %, får
unntaket fastsatt i artikkel 2 fortsatt anvendelse i et
tidsrom på to sammenhengende kalenderår etter det året
da markedsandelsgrensen på 30 % første gang ble
overskredet,

d) dersom markedsandelen i utgangspunktet ikke er på over
30 %, men senere stiger over 35 %, får unntaket fastsatt i
artikkel 2 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året
da nivået på 35 % første gang ble overskredet,

e) anvendelsen av bokstav c) og d) kan ikke kombineres,
slik at tidsrommet på to kalenderår overskrides.
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Artikkel 10

1. Ved beregningen av samlet årsomsetning i henhold til
artikkel 2 nr. 2 og 4, skal omsetningen oppnådd av den aktuelle
part i den vertikale avtalen i løpet av det foregående regnskapsår
og omsetningen oppnådd av foretakets tilknyttede foretak når
det gjelder alle varer og tjenester, uten skatt og avgifter, legges
sammen. I den forbindelse skal ikke transaksjoner mellom
parten i den vertikale avtalen og dennes tilknyttede foretak, eller
mellom de tilknyttede foretak, medregnes.

2. Unntaket fastsatt i artikkel 2 får fortsatt anvendelse dersom
den samlede årsomsetningsgrensen i et tidsrom på to sammen-
hengende regnskapsår ikke overstiges med mer enn 10 %.

Artikkel 11

1. I denne forordning skal betegnelsene «foretak»,
«leverandør» og «kjøper» omfatte deres respektive tilknyttede
foretak.

2. Med «tilknyttede foretak» menes:

a) foretak der en avtalepart direkte eller indirekte

– har mer enn halvparten av stemmerettene, eller

– kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i
foretakets kontrollorgan, administrasjonsorgan eller
de organer som rettslig representerer foretaket, eller

– har rett til å lede foretakets forretninger,

b) foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte har
rettigheter eller innflytelse som nevnt under bokstav a),

c) foretak der et foretak nevnt under bokstav b) direkte eller
indirekte har rettigheter eller innflytelse som nevnt under
bokstav a),

d) foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av
foretakene nevnt under bokstav a), b) eller c) eller foretak

der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har
rettigheter eller innflytelse som nevnt under bokstav a),

e) foretak der rettigheter eller innflytelse som nevnt under
bokstav a), i fellesskap innehas av:

– avtalepartene eller deres respektive tilknyttede
foretak omhandlet under bokstav a)–d), eller

– én eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av
deres tilknyttede foretak omhandlet under bokstav
a)–d) og én eller flere tredjemenn.

3. Ved anvendelsen av artikkel 3 skal den markedsandel
som innehas av foretakene nevnt i nr. 2 bokstav e) i denne
artikkel, fordeles likt på hvert enkelt foretak som har
rettigheter eller innflytelse som nevnt under nr. 2 bokstav a).

Artikkel 12

1. Unntakene fastsatt i kommisjonsforordning (EØF) nr.
1983/83(1), (EØF) nr. 1984/83(2) og (EØF) nr. 4087/88(3) skal
fortsatt anvendes til 31. mai 2000.

2. Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 81 nr. 1 får ikke
anvendelse i tidsrommet 1. juni 2000 til 31. desember 2001
med hensyn til avtaler som allerede var i kraft 31. mai 2000, og
som ikke oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i denne
forordning, men som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i
forordning (EØF) nr. 1983/83, (EØF) nr. 1984/83 eller (EØF)
nr. 4087/88.

Artikkel 13

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2000.

Den får anvendelse fra 1. juni 2000, med unntak av artikkel 12
nr. 1, som får anvendelse fra 1. januar 2000.

Den gjelder til 31. mai 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1999.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen


