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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

KOMMISJONSVEDTAK
av 11. april 2001

om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet 
ANIMO og medlemsstatene(*)

(meddelt under nummer K(2001) 1100) 

(2001/301/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 20 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av forskjellige arbeider utført i regi av 
Fellesskapet, blant annet i form av undersøkelser og 
seminarer, bør oppbygningen av datanettet ANIMO 
revideres slik at det kan innføres et veterinærsystem 
som integrerer de ulike edb-brukerprogrammene.

2) Kommisjonsvedtak 92/486/EØF av 25. september 
1992 om fastsettelse av nærmere regler for 
samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO 
og medlemsstatene(3), sist endret ved vedtak 
2000/288/EF(4), bør endres for å sikre at datanettet 
ANIMO fortsatt kan fungere etter hensikten.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 2a i vedtak 92/486/EØF skal nytt nr. 6 lyde:

 «6. For tidsrommet 1. april 2001 til 31. mars 2002 skal 
samordningsmyndighetene omhandlet i artikkel 1, sørge 
for at kontraktene nevnt i samme artikkel forlenges med ett 
år.

 Med hensyn til nr. 6 får følgende prisberegning 
anvendelse:

      — 386 euro per enhet (sentral enhet, lokal enhet, 
grensekontrollstasjon) for alle ANIMO-enheter oppført 
i vedtak 2000/287/EF(*).

     _____________
     (*)   EFT L 98 av 19.4.2000, s. 12.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 
(2)    EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49. 
(3)    EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20.  
(4)    EFT L 98 av 19.4.2000, s. 37. 

2003/EØS/23/01

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 102 av 12.4.2001, s. 73, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 3.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 4. april 2001

om andre endring av vedtak 1999/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi hos 
laksefisk i Norge(*)

[meldt under nummeret K(2001) 1027]

(2001/313/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 
15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering 
av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), sist endra ved direktiv 
96/43/EF(2), særleg artikkel 18 nr. 7,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(3), særleg artikkel 22 nr. 6, og
ut frå desse synsmåtane:

1)     I juli 1999 gjorde Kommisjonen vedtak 1999/766/EF om 
visse vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi 
hos laksefisk i Norge(4). Dette vedtaket vart endra ved 
vedtak 2000/431/EF(5). Tiltaka omfattar eit forbod mot 
import til Fellesskapet av levande laks, og strenge vilkår 
for import av lakseprodukt som er meinte for konsum. 
Tiltaka gjeld fram til 1. april 2001.

2)     Noreg har meldt om 17 utbrot av infeksiøs lakseanemi 
(ILA) i 2000 og tre utbrot i tidsrommet frå januar til 

midten av februar 2001. Det er innført særlege vernetiltak. 
For tida er 19 ulike område, medrekna 18 kommunar, 
pålagde restriksjonar på grunn av ILA.

3)     I lys av sjukdomsutviklinga i Noreg bør dei tiltaka 
som er fastsette i vedtak 1999/766/EF, lengjast fram til 
1. februar 2002.

4)     Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 4 i vedtak 1999/766/EF vert «1. april 2001» endra 
til «1. februar 2002» og «31. desember 1999» endra til 
«31. desember 2001».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/02

(1)   TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2)   TEF L 162 av 1.7.1996, s. 1.
(3)   TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(4)   TEF L 302 av 25.11.1999, s. 23.
(5)   TEF L 170 av 11.7.2000, s. 15.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av 19.4.2001, s. 67, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 3.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. desember 2000

om forbud mot bruk av visse animalske biprodukter i fôrvarer(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4143]

(2001/25/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsdirektiv 90/667/EØF av 27. november 1990 
om helsebestemmelser for disponering, foredling og 
markedsføring av animalsk avfall og for vern mot 
sykdomsframkallende stoffer i fôrvarer av animalsk 
opprinnelse eller framstilt av fisk, og om endring av 
direktiv 90/425/EØF(3), sist endret ved tiltredelsesakten 
for Østerrike, Finland og Sverige, fastsettes det prinsipp 
at alt animalsk avfall, uansett opprinnelse, kan brukes til 
produksjon av fôrmidler etter egnet behandling.

2) I henhold til kommisjonsvedtak 98/272/EF av 
23. april 1998 om epidemiologisk overvåking for 
overførbar spongiform encefalopati og om endring av 
vedtak 94/474/EF(4), endret ved vedtak 2000/374/EF(5), 
skal slaktede eller døde dyr med overførbar spongiform 
encefalopati (TSE), destrueres.

3) Etter at det ble påvist at fôrvarer som inneholder 
bearbeidet avfall fra drøvtyggere smittet med smittestoff, 
var den primære kilden til bovin spongiform encefalopati 
(BSE), ble det i juli 1994 ved kommisjonsvedtak 

94/381/EF av 27. juni 1994 om visse vernetiltak i 
forbindelse med bovin spongiform encefalopati og om 
fôring med proteiner fra pattedyr(6), sist endret ved vedtak 
1999/129/EF(7), innført et forbud i hele Fellesskapet mot 
å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyrvev.

4) Ved rådsvedtak 1999/534/EF av 19. juli 1999 om tiltak 
til vern mot overførbar spongiform encefalopati ved 
foredling av visse typer avfall fra dyr og om endring 
av vedtak 97/735/EF(8) fastsettes det at fra 1. april 1997 
må alt avfall fra pattedyr bearbeides i samsvar med 
minsteparametrene på 133 oC, 20 minutter, 3 bar, som 
anses som det mest effektive for å inaktivere scrapie- og 
BSE-agensene.

5) Ved kommisjonsvedtak 2000/418/EF av 29. juni 2000 
om regulering av bruk av risikomateriale med hensyn 
til overførbar spongiform encefalopati og om endring 
av vedtak 94/474/EF(9) fastsettes det at fra 1. oktober 
2000 skal det spesifiserte risikomaterialet fjernes fra alle 
deler av næringsmiddel- og fôrkjeden. Når det gjelder 
selvdødt storfe og selvdøde sauer og geiter, må enten 
det spesifiserte risikomaterialet fjernes eller hele skrotten 
destrueres.

6) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål har vedtatt 
en rekke uttalelser om sikkerheten i forbindelse med 
animalske biprodukter, herunder fôrvarer. Den viktigste 
konklusjonen i disse vitenskapelige uttalelsene er at 
animalske biprodukter fra dyr som ifølge en helsekontroll 
er uegnet til konsum, ikke bør inngå i fôrkjeden.

7) På grunnlag av disse vitenskapelige uttalelsene 
vedtok Kommisjonen 19. oktober 2000 et forslag til 
europarlaments- og rådsforordning om helseregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(10). Den viktigste faktoren i dette forslaget er 
forbudet mot å bringe visse animalske biprodukter inn 
igjen i fôrkjeden, nemlig døde dyr og kassert animalsk 
materiale. Det eneste råstoffet som tillates brukt til 
produksjon av fôrvarer, ville da være materiale fra dyr 
som var erklært egnet til konsum.

2003/EØS/23/03

(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2)    EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)    EFT L 363 av 27.12.1990, s. 51.
(4)    EFT L 122 av 24.4.1998, s. 59.
(5)    EFT L 135 av 8.6.2000, s. 27.

(6)    EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.
(7)    EFT L 41 av 16.2.1999, s. 14.
(8)    EFT L 204 av 4.8.1999, s. 37.
(9)    EFT L 158 av 30.6.2000, s. 76.
(10)   KOM (2000) 574 endelig.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 6 av 11.1.2001, s. 16, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 71/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, s. 4.
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8) Europaparlamentet vedtok 16. november 2000 en 
resolusjon om BSE og sikkerhet i forbindelse med 
fôrvarer, der det krever et umiddelbart forbud mot 
å fôre samtlige landbruksdyr med dyremel, så lenge 
medlemsstatene ikke kan garantere gjennomføringen 
av ovennevnte eksisterende fellesskapsregelverk, og så 
lenge utelukkelsen av selvdøde dyr fra fôrkjeden, slik 
Kommisjonen har foreslått, ikke er trådt i kraft.

9) Inspeksjoner i Fellesskapet i den senere tid har påvist 
svakheter i forbindelse med gjennomføringen av 
eksisterende fellesskapsregelverk om bekjempelse av 
TSE. Det er derfor hensiktsmessig å umiddelbart forby at 
visse animalske biprodukter bringes inn igjen i fôrkjeden. 
Ved omfattende utbrudd av dyresykdommer kan det 
vedtas særlige bestemmelser.

10) I lys av den senere tids utvikling i situasjonen i 
Fellesskapet med hensyn til BSE, oppfordret Rådet den 
21. november 2000 Kommisjonen til å utelukke døde dyr 
fra fôr til landbruksdyr.

11) Tiltakene fastsatt i dette vedtak, er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

«landbruksdyr»: alle dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes 
for næringsmiddelproduksjon,

«kjæledyr»: alle dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer og 
holder, for andre formål enn konsum og oppdrett,

«forsøksdyr»: dyr som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 
86/609/EØF(1),

«fôr»: fôrvarer av animalsk opprinnelse til landbruksdyr, 
herunder bearbeidede animalske proteiner som definert i 
artikkel 2 bokstav e) i rådsdirektiv 92/118/EØF(2), sist endret 

ved kommisjonsvedtak 1999/724/EF(3), smeltet fett, fiskeolje, 
gelatin, hydrolyserte proteiner og dikalsiumfosfat.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal påse at følgende animalsk avfall ikke 
brukes til produksjon av fôr til landbruksdyr:

a) alle dyr av storfe, svin, geiter, sauer, enhovede dyr, 
fjørfe, oppdrettsfisk og alle andre dyr som har vært 
holdt for landbruksformål, og som har dødd på 
driftsenheten uten å være slaktet for konsum, herunder 
dødfødte og ufødte dyr,

b) følgende døde dyr:

i) kjæledyr,

ii) dyr i zoologiske hager,

iii) sirkusdyr,

iv) forsøksdyr,

v) ville dyr som er utpekt av vedkommende 
myndigheter,

c) dyr som avlives på driftsenheten i forbindelse med 
tiltak til bekjempelse av sykdom,

d) landbruksdyr som dør under transport, med forbehold 
for slakting i nødsfall av hensyn til dyret.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse senest fra 1. mars 2001.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
(2)    EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3)    EFT L 290 av 12.11.1999, s. 32.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. mai 2001

om godkjenning av at den franske databasen for storfe er i full drift

[meldt under nummeret K(2001) 1183]

(Berre den franske teksta er gyldig)

(2001/399/EF)

2003/EØS/23/04

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system 
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking 
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særleg artikkel 6 nr. 3,

med tilvising til oppmodinga som Frankrike har lagt fram, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Dei franske styresmaktene la 3. desember 1999 fram 
for Kommisjonen ei oppmoding om godkjenning av at 
databasen deira, som er ein del av det franske systemet 
for identifikasjon og registrering av storfe, er i full 
drift. 

2) Denne oppmodinga vart lagd fram saman med relevante 
opplysningar som vart ajourførde 24. januar 2001.

3) Dei franske styresmaktene har plikta seg til å gjere 
basen meir påliteleg, særleg ved å sikre at i) fristane for 
melding om flytting, kalving og dødsfall vert avgrensa 
til høgst sju dagar, og at det vert innført ei ordning med 
kontroll av desse fristane, ii) alle former for flytting 
vert registrerte i databasen, iii) dei eksisterande tiltaka 

for snøgg retting av alle feil eller manglar som kan 
oppdagast automatisk eller etter kontroll på staden, vert 
styrkte. Dei franske styresmaktene har plikta seg til å 
setje i verk desse betringstiltaka innan 1. september 
2001, og til å melde frå til Kommsjonen dersom det 
skulle oppstå problem i tidsrommet då dei førnemnde 
tiltaka vert sette i verk.

4) På bakgrunn av situasjonen i Frankrike er det 
føremålstenleg å godkjenne at den franske databasen 
for storfe er i full drift —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Det er godkjent at den franske databasen for storfe er i full drift 
frå 2. september 2001.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. mai 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 140 av 24.5.2001, s. 69, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 71/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, s. 4.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 3. april 2001

om endring av rådsdirektiv 93/53/EØF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse 
fiskesykdommer, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for fiskesykdommer(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1012]

(2001/288/EF)

2003/EØS/23/05

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/53/EØF av 
24. juni 1993 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet 
for bekjempelse av visse fiskesykdommer(1), sist endret ved 
direktiv 2000/27/EF(2), særlig artikkel 18 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)     I artikkel 12 nr. 1 i direktiv 93/53/EØF er det fastsatt 
at medlemsstatene skal påse at det i hver medlemsstat 
utpekes et nasjonalt referanselaboratorium med utstyr 
og spesialisert personale som til enhver tid, særlig når en 
sykdom bryter ut første gang, gjør det mulig å bestemme 
type, undertype og variant av det aktuelle smittestoffet 
og å bekrefte de resultater som er framkommet ved de 
regionale diagnoselaboratoriene.

2)     Listen over nasjonale referanselaboratorier for 
fiskesykdommer er oppført i vedlegg A til direktiv 
93/53/EØF.

3)     Denne listen må ajourføres.

4)     Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg A til direktiv 93/53/EØF erstattes med vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23. 
(2)    EFT L 114 av 13.5.2000, s. 28.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 99 av 10.4.2001, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 5.
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VEDLEGG

«VEDLEGG A

NASJONALE REFERANSELABORATORIER FOR FISKESYKDOMMER

Belgia: CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
CERVA — Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Groeselenberg 99
B-1180 Brussel/Bruxelles.

Danmark: Statens Veterinære Serumlaboratorium
Fødevareministeriet
Hangøvej 2
DK-8200 Århus N.

Tyskland: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Boddenblick 5a
D-17498 Insel Riems.

Hellas: Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms
Centre of Athens Veterinary Institutes, Institute of Infectious and Parasitic Diseases
25 Neapoleos ST.
GR-153 10 Ag. Paraskevi Attiki.

Spania: Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
Madrid.

Frankrike: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
Laboratoire d’études et de recherches en pathologie des poissons (LERPP)
Technopôle Brest Iroise — BP 70
F-29280 Plouzane.

Irland: Fisheries Research Centre Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Ireland.

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro, Padova.

Luxembourg: CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
CERVA — Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Groeselenberg 99
B-1180 Brussel/Bruxelles.

Nederland: Fish Diseases Laboratory
ID-Lelystad
Institute for Animal Science and Health
Edelhertweg 15
PO Box 65
8200 AB Lelystad
Nederland.

Østerrike: Institut für Hydrobiologie, Fisch- und Bienenkunde
Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien.

Portugal: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
Estrada de Benfica 701
P-1500 Lisboa.

Finland: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)
PL 368
FIN-00231 Helsinki.

Sverige: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala.
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Det forente kongerike: CEFAS Weymouth Laboratory
Barrack Road
Weymouth DT4 8UB
United Kingdom.
The Marine Laboratory
PO box 101
Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB
United Kingdom.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2001

om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer 
hos toskallede bløtdyr, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for sykdommer hos toskallede 

bløtdyr(*)

[meddelt under nummer K(2001) 978]

(2001/293/EF)

2003/EØS/23/06

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/70/EF av 
22. desember 1995 om fastsettelse av minimumstiltak i 
Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos 
toskallede bløtdyr(1), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1)     I artikkel 6 nr. 2 i rådsdirektiv 95/70/EF er det fastsatt at 
medlemsstatene skal sørge for at det i hver medlemsstat 
utpekes et nasjonalt referanselaboratorium med utstyr 
og spesialisert personale som gjør det mulig å utføre 
undersøkelsene nevnt i nr. 1 i samme artikkel.

2)     I nr. 3 i samme artikkel er det fastsatt at som unntak 
fra nr. 2, kan medlemsstater som ikke har nasjonale 
laboratorier med kompetanse på området, benytte 
tjenestene til en annen medlemsstats nasjonale 
laboratorium med kompetanse på området.

3)     Listen over nasjonale referanselaboratorier for 
sykdommer hos toskallede bløtdyr er oppført i vedlegg C 
til direktiv 95/70/EF.

4)     Denne listen må ajourføres.

5)     Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg C til direktiv 95/70/EF erstattes med vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 5.
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VEDLEGG

«VEDLEGG C

NASJONALE REFERANSELABORATORIER FOR SYKDOMMER HOS TOSKALLEDE 
BLØTDYR

Danmark: Danish Institute for Fisheries Research
Department of Marine Ecology and Aquaculture
Fish Disease Laboratory
Stigbøjlen 4
DK-1870 Frederiksberg C

Frankrike: Laboratoire de Génétique et Pathologie
Ifremer, Ronce-les-bains
F-17390 La Tremblade

Tyskland: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Boddenblick 5a
D-17498 Insel Riems

Hellas: Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions
Department of Pathology of Aquatic Organisms
80, 26th Octovriou str.
GR-54627 Thessaloniki

Irland: Fish Health Unit
Marine Institute
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland

Italia: Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via della Roggia, 94
I-33030 Basaldella di Campoformido (UD)

Nederland: Fish Diseases Laboratory
ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health
Edelhertweg 15
PO Box 65
8200 AB Lelystad
Nederland

Spania: Instituto de Investigaciones Marinas
CSIC
Eduardo Cabello, 6
E-36208 Vigo

Det forente kongerike, 
England:

CEFAS Weymouth Laboratory
Barrack road
The Nothe
Weymouth, Dorset DT4 8UB
United Kingdom

Det forente kongerike, 
Skottland:

Fisheries Research Services Marine Laboratory
PO Box 101 Victoria Road
Aberdeen AB11 9DB
United Kingdom»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. januar 2001

om andre endring av vedtak 93/455/EØF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av 
munn- og klovsyke(*)

[meldt under nummeret K(2001) 120]

(2001/96/EF)

2003/EØS/23/07

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/423/EØF av 26. juni 
1990 om endring av direktiv 85/511/EØF om innføring av 
fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, direktiv 
64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe 
og svin innenfor Fellesskapet og direktiv 72/462/EØF om 
helseproblemer og dyrehelseproblemer ved import av storfe 
og svin samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra tredjestater(1), 
særleg artikkel 5 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen fastsette ved vedtak 91/42/EØF(2) dei 
kriteria som skal nyttast ved utarbeiding av kriseplanar 
for kamp mot munn- og klauvsjuke.

2) Kommisjonen godkjende ved vedtak 93/455/EØF(3), 
sist endra ved vedtak 95/194/EF(4), visse kriseplanar for 
kamp mot munn- og klauvsjuke. 

3) Ei inspeksjonsgruppe frå Kommisjonen har granska dei 
nasjonale kriseplanane til Austerrike, Finland og Sverige 
for kamp mot munn- og klauvsjuke, og slår fast at desse 
planane gjer det mogleg å nå dei måla som er nemnde, og 
at dei kriteria som er fastsette ved vedtak 91/42/EØF, er 
stetta.

4) Desse planane bør difor godkjennast ved ei endring av 
vedtak 93/455/EØF.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 93/455/EØF vert det gjort følgjande endring:

«Østerrike», «Finland» og «Sverige» vert førde opp i lista over 
medlemsstatar i vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. januar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 224 av 13.8.1990, s. 13. 
(2)    TEF L 23 av 29.1.1991, s. 29.
(3)    TEF L 213 av 24.8.1993, s. 20. 
(4)    TEF L 124 av 7.6.1995, s. 38. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 35 av 6.2.2001, s. 52, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. februar 2001

om opprettelse av verne- og overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue

[meddelt under nummer K(2001) 340]

(Bare den franske, greske, italienske og spanske teksten har gyldighet)

(2001/138/EF)

2003/EØS/23/08

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 
20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser 
om tiltak for å bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig 
artikkel 8 nr. 2 og 3, artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 2000 ble det meldt om utbrudd av Blue Tongue i 
Frankrike, Italia og Spania.

2) Det ble gjort vedtak for å hindre spredning av 
sykdommen ved restriksjoner på forflytning av dyr av 
arter som er mottakelige for Blue Tongue, samt deres 
sæd, egg og embryoer, fra de berørte regionene i disse tre 
medlemsstatene.

3) Med sikte på å opprettholde de nødvendige 
restriksjonene på forflytning må det avgrenses verne- 
og overvåkingssoner ut fra situasjonen i disse tre 
medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav d) 
i direktiv 2000/75/EF.

4) I Hellas gir resultatene av den epidemiologiske 
overvåkingen som ble iverksatt i samsvar med 
kommisjonsvedtak 2000/350/EF(2) (13 000 prøver), et 
nøyaktig bilde av situasjonen og fører til den konklusjonen 
at viruset bare forekommer i liten grad i visse regioner på 
gresk territorium.

5) Hellas har siden november 1999 (departemental 
beslutning nr. 398171, endret ved departemental 
beslutning nr. 331765) vedtatt nasjonale tiltak som forbyr 
forsendelse til medlemsstater og eksport til tredjestater av 
dyr av arter som er mottakelige for Blue Tongue, samt 
deres sæd, egg og embryoer, fra hele statens territorium.

6) Hellas gjennomfører et særlig overvåkings-
program innenfor rammen av kommisjonsvedtak 
2000/71/EF(3) med sikte på å avdekke i sanntid en 
eventuell rekontaminering fra utlandet.

7) Det er imidlertid nødvendig å avgrense en vernesone og 
en overvåkingssone i Hellas innenfor rammen av direktiv 
2000/75/EF, idet det tas hensyn til de tilgjengelige 
epidemiologiske, geografiske og klimatiske data.

8) Det er også nødvendig å ta hensyn til den økonomiske 
betydningen av forflytningsrestriksjoner, og derfor 
bør hele Hellas’ territorium anses som verne- og 
overvåkingssoner.

9) Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest 1. februar 
2002, særlig når det gjelder situasjonen i Hellas.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Administrative enheter som inngår i verne- og 
overvåkingssonene i forbindelse med utbrudd som skyldes 
Blue Tongue-virus av serotype 2, er oppført i vedlegg I.

Forsendelse av levende dyr av arter som er mottakelige for 
Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, fra områder 
som tilsvarer disse verne- og overvåkingssonene er forbudt.

Artikkel 2

Administrative enheter som inngår i verne- og 
overvåkingssonene i forbindelse med den epidemiologiske 
situasjonen i Hellas, er oppført i vedlegg II.

Forsendelse av levende dyr av arter som er mottakelige for 
Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, fra områder 
som tilsvarer disse verne- og overvåkingssonene er forbudt.

Hellas skal tillate forflytning av levende dyr av arter som er 
mottakelige for Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer 
mellom vernesonene og overvåkingssonene. Hellas skal 
imidlertid om nødvendig fastsette særlige krav til dyrehelse 
ved slik forflytning fra visse deler av sitt territorium.

(1)   EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2)   EFT L 124 av 25.5.2000, s. 58. (3)   EFT L 24 av 29.1.2000, s. 53.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2001, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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Artikkel 3

Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest 1. februar 2002.

Artikkel 4

Vedtak 2000/350/EF, 2000/598/EF(1), 2000/685/EF(2), 2000/715/EF(3) og 2000/734/EF(4) oppheves.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til Republikken Frankrike, Republikken Hellas, Republikken Italia og Kongeriket 
Spania.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2001.
 For Kommisjonen
 David BYRNE
 Medlem av Kommisjonen

(1)   EFT L 253 av 7.10.2000, s. 47.
(2)   EFT L 283 av 9.11.2000, s. 44.
(3)   EFT L 290 av 17.11.2000, s. 51.
(4)   EFT L 295 av 23.11.2000, s. 35.
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VEDLEGG I

Vernesone

Frankrike:

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Spania:

Balearene

Italia:

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messine, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Campania: Salerno

Overvåkingssone

Italia:

Campania: Avellino, Benevent, Caserta, Napolia

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Tarento

VEDLEGG II

Vernesone

Nomos: Arta, Evia, Larissa, Lesbos, Magnissia og Dodekanesene

Overvåkingssone

Nomos: alle deler som ikke inngår i vernesonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 2001

om godkjenning av den planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
provinsen Niederösterreich(*) 

[meldt under nummeret K(2001) 350]

(Berre den tyske teksta er gyldig)

(2001/140/EF)

2003/EØS/23/09

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 80/217/EØF av 22. januar 1980 
om innføring av fellesskapstiltak for kontroll med klassisk 
svinepest(1), sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike, 
Finland og Sverige, særleg artikkel 6a nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Det har vore utbrot av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i eit område i provinsen Niederösterreich i 
Austerrike.

2) Dei austerrikske styresmaktene har lagt fram ein plan for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei 
aktuelle områda i Niederösterreich.

3) Den nemnde planen er vorten granska og funne å vere i 
samsvar med føresegnene i direktiv 80/217/EØF.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Den planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen 
Niederösterreich, er godkjend.

Artikkel 2

Austerrike skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som 
er naudsynte for å gjennomføre den planen som er nemnd i 
artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til Republikken Austerrike.

Utferda i Brussel, 12. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 47 av 21.2.1980, s. 11. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2001, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 22. februar 2001

om endring av vedlegg I til rådsvedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner, og 
om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordeling mellom antigenbanker av antigenreserver(*)

[meddelt under nummer K(2001) 425]

(2001/181/EF)

2003/EØS/23/10

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 91/666/EØF av 
11. desember 1991 om opprettelse av fellesskapsreserver 
av munn- og klovsykevaksiner(1), sist endret ved vedtak 
1999/762/EF(2), særlig artikkel 7 og 9,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1258/1999(4), særlig artikkel 14, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med vedtak 91/666/EØF er innkjøp av 
antigener ledd i fellesskapstiltaket for opprettelse av 
fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner.

2) Vedlegg I til vedtak 91/666/EØF inneholder nærmere 
opplysninger om mengder og undertyper av munn- og 
klovsykeantigener som skal oppbevares i Fellesskapets 
antigenbanker.

3) Som følge av den epidemiologiske situasjonen og etter 
anbefaling fra World Reference Laboratory for Foot-
and-Mouth Disease, Pirbright, Det forente kongerike, 
og anbefaling fra en ekspertgruppe som er opprettet for å 
gjennomgå visse bestemmelser i direktiv 85/511/EØF(5), 
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland 
og Sverige, har Kommisjonen kjøpt inn undertyper og 
mengder av munn- og klovsykeantigener.

4) Ved kommisjonsvedtak 93/590/EF av 5. november 1993 
om Fellesskapets innkjøp av munn- og klovsykeantigener 
som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av 
munn- og klovsykevaksiner(6), sist endret ved vedtak 
2000/112/EF(7), ble det truffet tiltak for å kjøpe inn 
munn- og klovsykeantigenene A5, A22 og O1.

5) Ved kommisjonsvedtak 97/348/EF av 23. mai 1997 om 
Fellesskapets innkjøp av munn- og klovsykeantigener 
og om utvikling, produksjon, tapping og distribusjon 
av munn- og klovsykevaksiner(8), sist endret ved vedtak 
2000/112/EF, ble det truffet tiltak for å kjøpe inn munn- 
og klovsykeantigenene A22-Iraq, C1 og ASIA1.

6) Ved kommisjonsvedtak 2000/77/EF av 17. desember 1999 
om Fellesskapets innkjøp av munn- og klovsykeantigener 
og om utvikling, produksjon, tapping og distribusjon av 
munn- og klovsykevaksiner(9), ble det truffet tiltak for å 
kjøpe inn visse mengder av munn- og klovsykeantigenene 
A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 
(østafrikanske og sørafrikanske stammer) og SAT 3.

7) Ved kommisjonsvedtak 2000/569/EF av 8. september 
2000 om Fellesskapets innkjøp av munn- og 
klovsykeantigener og om utvikling, produksjon, tapping 
og distribusjon av munn- og klovsykevaksiner(10), ble det 
truffet tiltak for å kjøpe inn ytterligere mengder av munn- 
og klovsykeantigenene A22-Iraq, O1-Manissa, ASIA 1-
Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (østafrikanske og 
sørafrikanske stammer) og SAT 3.

8) Vedlegg I til vedtak 91/666/EØF bør tilpasses innkjøpene 
som Fellesskapet har foretatt på bakgrunn av den 
epidemiologiske utviklingen.

9) Vedlegget til vedtak 2000/112/EF om fordeling mellom 
antigenbanker av de antigenreserver som er opprettet 
som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver 
av munn- og klovsykevaksiner, og om endring av 
kommisjonsvedtak 93/590/EF og 97/348/EF, bør også 
endres.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

(1)   EFT L 368 av 31.12.1991, s. 21.
(2)   EFT L 301 av 24.11.1999, s. 6.
(3)   EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
(4)   EFT L 160 av 26.6.1999, s. 103.
(5)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(6)   EFT L 280 av 13.11.1993, s. 33.
(7)   EFT L 33 av 8.2.2000, s. 21.
(8)   EFT L 148 av 6.6.1997, s. 27.
(9)   EFT L 30 av 4.2.2000, s. 35.

(10)  EFT L 238 av 22.9.2000, s. 61.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 66 av 8.3.2001, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 91/666/EØF erstattes med vedlegg I til dette vedtak.

Artikkel 2

Vedlegget til vedtak 2000/112/EF erstattes med vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

«VEDLEGG I

Mengder og undertyper av antigener som skal oppbevares i antigenbanker

Virksomme, utprøvde vaksinestammer tilsvarende:

1. O Europeisk stamme O1-BFS

Midtøsten-stamme O1-Manissa

2. A Søramerikansk stamme A24-Cruzeiro

Midtøsten-stamme A22-Iraq

Midtøsten-stamme A-Iran 96

Midtøsten-stamme A-Iran 99

Asiatisk stamme A-Malaysia 97

3. C Europeisk stamme C1-Noville

4. ASIA1 ASIA1-Shamir

5. SAT SAT 1

SAT 2 — Østafrikansk stamme

— Sørafrikansk stamme

SAT 3

Stammene oppført ovenfor må oppbevares i tilstrekkelige mengder til at det kan foretas nødvaksinasjon med hensyn 
til den anslåtte risiko som de forskjellige undertypene utgjør for husdyrholdet i Fellesskapet, og i alle tilfeller minst to 
millioner doser for hver undertype.

Hver vaksinedose som framstilles av ovennevnte antigener, må ha en påvist virkning på 6 PD50 hos storfe i en prøve 
foretatt i samsvar med Den europeiske farmakopé.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG 

EUROPEISK 
ANTIGENBANK

Utpekte antigenbanker
EUROPEISK 

ANTIGENBANKIZP 
Brescia

LNPB 
Lyon

Merial SAS 
Pirbright/Lyon

Antigen (type/
undertype)

Mengde(1) 
(× 1 000 000)

Mengde(1) 
(× 1 000 000)

Mengde(1) 
(× 1 000 000)

Samlet mengde(1) 
(× 1 000 000) per 

antigen

O1 — Manissa 2,5 2,5 5,0

O1 — BFS 2,5 1,0 3,5

A24 — Cruzeiro 2,5 2,5 5,0

A22 — Iraq 2,5 2,2 4,7

A Iran 96 1,0 1,0

A Iran 99 1,0 1,0

A Malaysia 97 0,5 0,5

C1 — Noville 2,5 2,5 5,0

ASIA1 — Shamir 2,5 1,0 3,5

SAT 1 0,5 0,5

SAT 2 (Øst-Afrika) 0,5 0,5

SAT 2 (Sør-Afrika) 0,5 0,5

SAT 3 0,5 0,5

Samlet mengde(1) 
(× 1 000 000) per 

sted

10,0 9,7 11,5 31,2

(1) Mengde i doser antigenekvivalent. »
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2001

om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til 
artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1018]

(2001/246/EF)

2003/EØS/23/11

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF 
av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak 
for å bekjempe munn- og klovsyke(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF er det fastsatt at 
det kan vedtas nødvaksinasjon.

2) Ifølge prinsippene fastsatt i denne artikkel, kreves det at 
vedtaket om å gjøre bruk av vaksinasjon skal veies opp 
mot grunnleggende fellesskapsinteresser, som ikke må 
settes i fare.

3) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke 
i Det forente kongerike, Frankrike, Nederland og 
Irland, har Kommisjonen gjort vedtak 2001/172/EF(4), 
2001/208/EF(5), 2001/223/EF(6) og 2001/234/EF(7) om 
visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de respektive 
medlemsstatene.

4) I tillegg til tiltakene innenfor rammen av direktiv 
85/511/EØF, anvender Nederland som forebyggende 
tiltak forebyggende avliving av mottakelige dyr på 
driftsenheter som ligger i umiddelbar nærhet av infiserte 
driftsenheter eller driftsenheter som er mistenkt for å 

være infisert, idet det tas hensyn til den epidemiologiske 
situasjonen og den høye tettheten av mottakelige dyr i 
visse deler av territoriet.

5) Avliving av dyr på grunn av sykdom må utføres i samsvar 
med rådsdirektiv 93/119/EØF av 22. desember 1993 om 
vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(8).

6) Omfattende avliving av dyr på infiserte eller kontaminerte 
driftsenheter kan føre til at kapasiteten til å foreta en 
sikker destruering av skrotter, raskt blir brukt opp, noe 
som uvegerlig vil forsinke den forebyggende avlivingen 
og kan føre til en ytterligere spredning av viruset.

7) Vedkommende myndigheter i Nederland har framlagt 
for Kommisjonen et program der vaksinasjon benyttes 
som et ekstra virkemiddel for å bekjempe og utrydde 
munn- og klovsyke i forbindelse med forebyggende 
avliving av dyr av mottakelige arter. Selv om bruken 
av vaksine i forbindelse med forebyggende avliving er 
nyttig bare når det forventes at avlivingen blir forsinket 
lenger enn den tiden det tar å bygge opp en immunitet 
som er tilstrekkelig til effektivt å redusere spredningen av 
viruset, må den ikke under noen omstendigheter føre til 
at arbeidet med å redusere antall dyr av mottakelige arter 
rundt utbruddene forsinkes.

8) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd har i sin 
rapport av 10. mars 1999 lagt fram anbefalinger om 
strategien for nødvaksinasjon mot munn- og klovsyke, og 
denne må det tas hensyn til(9).

9) Alle former for vaksinasjon vil uvegerlig være til 
skade for munn- og klovsykestatusen i internasjonal 
handel, ikke bare for den medlemsstaten eller den 
delen av medlemsstatens territorium der det blir foretatt 
vaksinasjon.

10) Før Kommisjonen gjør vedtak om nødvaksinasjon, må 
den forsikre seg om at tiltakene som skal treffes, minst 
omfatter dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første til 
sjette strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

11) Formålet med dette vedtak er å fastlegge på hvilke vilkår 
Nederland kan benytte nødvaksinasjon.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    EFT L 62 av 2.3.2001, s. 22. 
(5)    EFT L 73 av 15.3.2001, s. 38. 
(6)    EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29. 
(7)    EFT L 84 av 23.3.2001, s. 62. 

(8)    EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 
(9)    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 88 av 28.3.2001, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

1. «forebyggende avliving», avliving av mottakelige dyr på 
driftsenheter innenfor en viss radius rundt driftsenheter 
som er underlagt restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i 
direktiv 85/511/EØF.

 Formålet er en rask reduksjon av antall dyr av mottakelige 
arter i en smittesone.

2. «dempende vaksinasjon», nødvaksinasjon av dyr av 
mottakelige arter på identifiserte driftsenheter i et bestemt 
område, vaksinasjonssonen, som foretas utelukkende i 
forbindelse med forebyggende avliving som definert i 
nr. 1.

 Formålet er en rask reduksjon av mengden med virus som 
er i omløp og risikoen for at viruset skal spre seg utenfor 
områdets grenser, uten å forsinke den forebyggende 
avlivingen.

 Vaksinasjonen skal foretas bare når forebyggende avliving 
av dyr av mottakelige arter blir forsinket i et tidsrom 
som sannsynligvis vil vare lenger enn den tiden det tar å 
effektivt redusere virusets spredning ved immunisering, på 
grunn av minst én av følgende årsaker:

— problemer med hensyn til avlivingen av dyr av 
mottakelige arter i samsvar med bestemmelsene i 
rådsdirektiv 93/119/EØF,

— problemer med hensyn til kapasiteten til å destruere 
avlivede dyr i samsvar med artikkel 5 nr. 2 annet 
strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

Artikkel 2

1. Med forbehold for direktiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, kan Nederland vedta å gjøre bruk av 
dempende vaksinasjon på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

2. Før tiltakene nevnt i nr. 1 settes i gang, skal Nederland 
sørge for at medlemsstatene og Kommisjonen er offisielt 
underrettet om alle detaljer om den geografiske og 
forvaltningsmessige definisjonen av vaksinasjonssonen, antall 
berørte driftsenheter, tidspunktet for når vaksinasjonene vil bli 
satt i gang og avsluttet, og årsaken til at tiltakene er truffet.

Deretter skal Nederland sørge for at de opplysningene som 
gis i samsvar med første ledd, snarest mulig utfylles med 
nærmere opplysninger om avlivingen av vaksinerte dyr, særlig 
hvor mange dyr som er avlivet, hvor mange driftsenheter 
som er berørt, tidspunktet for når avlivingen ble avsluttet, 
samt endringer i de restriksjonene som gjelder i de aktuelle 
områdene.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkår for bruk av dempende vaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal foretas 
dempende vaksinasjon 

Vaksinasjonssonen skal være et område med en radius på opptil 2 km rundt en 
driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i direktiv 
85/511/EØF.

Vaksinasjonssonen skal ligge i de delene av Nederlands territorium som er 
oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2001/223/EF, som sist endret.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alle dyr av mottakelige arter, uavhengig av kjønn, alder og drektighetsstatus 
eller produktiv status.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Kampanjen skal være gjennomført i løpet av 48 timer.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon.

På vaksinasjonstidspunktet skal de dyrene som blir vaksinert, påføres et merke 
som ikke kan slettes.

6. Andre spørsmål vedrørende dempende vaksinasjon

6.1. Endring av soner som er opprettet i samsvar med artikkel 9 
i direktiv 85/511/EØF

En vernesone på minst 2 km og en overvåkingssone på minst 10 km rundt 
vaksinasjonssonen nevnt i nr. 1.

6.2. Det tidsrom de tiltakene som får anvendelse i sonene 
opprettet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF, 
skal gjelde

Tiltakene som får anvendelse i vernesonen nevnt i nr. 6.1, skal opprettholdes i 
minst 15 dager etter at alle dyr av mottakelige arter er fjernet og den foreløpige 
rengjøringen og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende 
vaksinasjon, er avsluttet.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i 
vernesonen i minst 15 dager utover dette.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i minst 
30 dager etter at alle dyr av mottakelige arter er fjernet og den foreløpige 
rengjøringen og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende 
vaksinasjon, er avsluttet.

6.3. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas av en tjenestemann fra vedkommende myndigheter. 
Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å unngå mulig spredning av 
virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake til det stedet der vaksinen 
ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over hvor mange dyr som er 
vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

6.4. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen som skal brukes, skal være beregnet på den aktuelle 
arten og være effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den skal brukes i 
samsvar med produsentens anvisninger.

6.5. Fjerning av alle dyr av mottakelige arter på driftsenheter 
der det er foretatt dempende vaksinasjon

Snarest mulig og under alle omstendigheter så snart vilkårene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 tredje ledd første og annet strekpunkt, ikke lenger får 
anvendelse.

6.6. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet skal forelegges 
Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité før restriksjonene 
nevnt i nr. 6.1 og 6.2, oppheves.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2001

om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i 
direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1041]

(2001/257/EF)

2003/EØS/23/12

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved 
direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF av 
18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak for å 
bekjempe munn- og klovsyke(3), sist endret ved tiltredelsesakten 
for Østerrike, Finland og Sverige, særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:

1) Tiltakene for å bekjempe munn- og klovsyke fastsatt i 
direktiv 85/511/EØF, har som formål å utrydde sykdommen 
så raskt som mulig ved nedslakting og destruering av 
besetninger som er angrepet eller smittet, eller besetninger 
som har vært i kontakt med disse, ved å føre nøye kontroll 
med forflytninger av dyr av mottakelige arter og produkter 
fra slike dyr, og ved å overvåke det berørte området for 
å kunne godtgjøre at det innen bekjempelsestiltakene 
oppheves, ikke lenger er virus i omløp. 

2) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF er det imidlertid 
fastsatt at det kan vedtas nødvaksinasjon dersom 
sykdommen sprer seg.

3) Ifølge prinsippene fastsatt i denne artikkel, kreves det at 
vedtaket om å gjøre bruk av vaksinasjon skal veies opp mot 
grunnleggende fellesskapsinteresser, som ikke må settes i 
fare.

4) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke 
i Det forente kongerike, Frankrike, Nederland og 
Irland, har Kommisjonen gjort vedtak 2001/172/EF(4), 
2001/208/EF(5), 2001/223/EF(6) og 2001/234/EF(7) om 

visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de respektive 
medlemsstatene.

5) I tillegg til tiltakene innenfor rammen av direktiv 
85/511/EØF, anvender Det forente kongerike forebyggende 
avliving av mottakelige dyr på driftsenheter som ligger 
i umiddelbar nærhet av infiserte driftsenheter eller 
driftsenheter som er mistenkt for å være infisert, idet det 
tas hensyn til den epidemiologiske situasjonen, den høye 
tettheten av mottakelige dyr i visse deler av territoriet 
og den svake forekomsten av kliniske tegn hos visse 
mottakelige arter.

6) Avliving av dyr på grunn av sykdom må utføres i samsvar 
med rådsdirektiv 93/119/EØF av 22. desember 1993 om 
vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(8).

7) Omfattende avliving av dyr på infiserte eller kontaminerte 
driftsenheter kan føre til at kapasiteten til å foreta en sikker 
destruering av skrotter, raskt blir brukt opp, noe som 
uvegerlig vil forsinke den forebyggende avlivingen og kan 
føre til en ytterligere spredning av viruset.

8) Vedkommende myndigheter i Det forente kongerike har 
framlagt for Kommisjonen et program der det på visse 
klart definerte vilkår benyttes beskyttende vaksinasjon av 
storfe som et ekstra virkemiddel for å bekjempe og utrydde 
munn- og klovsyke i forbindelse med forebyggende 
avliving av dyr av andre mottakelige arter i visse områder 
med høy tetthet av storfebestander.

9) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd har i sin 
rapport av 10. mars 1999 lagt fram anbefalinger om 
strategien for nødvaksinasjon mot munn- og klovsyke, og 
denne må det tas hensyn til(9).

10) Alle former for vaksinasjon vil uvegerlig være til skade for 
munn- og klovsykestatusen i internasjonal handel, ikke bare 
for den medlemsstaten eller den delen av medlemsstatens 
territorium der det blir foretatt vaksinasjon.

11) Før Kommisjonen gjør vedtak om nødvaksinasjon, må 
den forsikre seg om at tiltakene som skal treffes, minst 
omfatter dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første til 
sjette strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    EFT L 62 av 2.3.2001, s. 22. 
(5)    EFT L 73 av 15.3.2001, s. 38. 
(6)    EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29. 
(7)    EFT L 84 av 23.3.2001, s. 62. 

(8)    EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 
(9)    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 91 av 31.3.2001, s. 98, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html
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12) Formålet med dette vedtak er å fastlegg på hvilke vilkår Det 
forente kongerike kan benytte nødvaksinasjon og å skissere 
de oppfølgingstiltakene som skal gjelde for vaksinerte dyr 
og produkter fra slike dyr.

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

1. «forebyggende avliving», avliving av mottakelige dyr på 
driftsenheter innenfor en viss radius rundt driftsenheter 
som er underlagt restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i 
direktiv 85/511/EØF.

 Formålet er en rask reduksjon av antall dyr av mottakelige 
arter i en smittesone.

2. «beskyttende vaksinasjon», nødvaksinasjon av storfe 
på identifiserte driftsenheter i et bestemt område, 
«vaksinasjonssonen», som foretas utelukkende i forbindelse 
med forebyggende avliving av visse kategorier av sau og 
andre dyr av mottakelige arter som definert i nr. 1.

 Formålet er en rask reduksjon av mengden med virus som 
er i omløp og risikoen for at viruset skal spre seg utenfor 
områdets grenser, og vaksinasjonen skjer på det vilkår at 
dyrene som vaksineres, ikke blir avlivet som forebyggende 
tiltak. 

Artikkel 2

1. Med forbehold for direktiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, og med forbehold for kommisjonsvedtak 
2001/172/EF, kan Det forente kongerike vedta å gjøre bruk 
av beskyttende vaksinasjon på de vilkår som er fastsatt i 
vedlegg I.

2. Før tiltakene nevnt i nr. 1 settes i gang, skal Det forente 
kongerike sørge for at medlemsstatene og Kommisjonen 
er offisielt og fullstendig underrettet om alle detaljer om 
den geografiske og forvaltningsmessige definisjonen av 
vaksinasjonssonen, antall berørte driftsenheter, tidspunktet 
for når vaksinasjonene vil bli satt i gang og avsluttet, og 
de omstendighetene som ligger til grunn for vedtaket om å 
gjennomføre tiltakene.

Deretter skal Det forente kongerike sørge for at de opplysningene 
som gis i samsvar med første ledd, snarest mulig utfylles 
og ajourføres, særlig med hensyn til nærmere opplysninger 
om antall berørte driftsenheter og dyr, samt endringer i de 
restriksjonene som gjelder i de aktuelle områdene.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/24 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG I

Vilkår for bruk av beskyttende vaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal 
foretas beskyttende vaksinasjon

Vaksinasjonssonen skal ligge innenfor et område definert i vedlegg II. 

Restriksjonene som får anvendelse i vaksinasjonssonen, er oppført i vedlegg III 
til dette vedtak, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 9 i direktiv 85/
511/EØF.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alt storfe som er eldre enn én uke, uavhengig av kjønn og drektighetsstatus 
eller produktiv status.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Vaksinasjonskampanjen skal være gjennomført i løpet av 14 dager.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i vedlegg III, og de behandlingene av produkter fra vaksinert 
storfe som er fastsatt i vedlegg IV, V, VI-A og VI-B.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

— Alt storfe skal identifiseres i samsvar med forordning (EF) nr. 1760/2000 
(EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1).

— Kalver som er yngre enn 20 dager, skal øremerkes på stedet, og det skal 
benyttes et merke som ikke kan slettes, med påfølgende utstedelse av 
pass.

— Vaksinasjonsstatus skal angis i passet.
— Vaksinasjonsopplysninger skal registreres i databasen opprettet i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1760/2000.

6. Andre spørsmål vedrørende beskyttende vaksinasjon

6.1. Endring av soner som er opprettet i samsvar med 
artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF

En overvåkingssone på minst 10 km rundt vaksinasjonssonen nevnt i nr. 1.

6.2. Det tidsrom de tiltakene som får anvendelse i sonene 
opprettet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF, 
skal gjelde

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF og 
i kommisjonsvedtak 2001/172/EF, skal tiltakene som får anvendelse i 
vaksinasjonssonen, fortsette å gjelde til tiltakene oppheves i samsvar med 
nr. 6.6.

6.3. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas under ledelse av en veterinær fra vedkommende 
myndigheter. Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å unngå mulig 
spredning av virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake til det stedet 
der vaksinen ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over hvor mange 
dyr som er vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

6.4. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen på minst 100 PD50 som skal brukes, skal være beregnet 
på den aktuelle arten og være effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den 
skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.

6.5. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet skal forelegges 
Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité før restriksjonene 
nevnt i nr. 6.1 og 6.2, oppheves.

6.6. Oppheving av restriksjoner I samsvar med artikkel 16 i direktiv 85/511/EØF og tidligst 12 måneder etter 
at tiltakene i nr. 3 er avsluttet, eller tidligst 12 måneder etter siste utbrudd i 
vaksinasjonssonen, avhengig av hvilket tidspunkt som er det siste.

VEDLEGG II

Vaksinasjonssone:

Administrasjonsområdene i grevskapene Cumbria og Devon i Storbritannia.
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VEDLEGG III

TILTAK SOM FÅR ANVENDELSE I VAKSINASJONSSONEN

1. Det forente kongerike skal påse at følgende tiltak får anvendelse i vaksinasjonssonen i tidsrommet fra 
vaksinasjonen blir satt i gang, til det er gått minst 30 dager etter at den er avsluttet.

 a) Det er forbudt å forflytte levende, vaksinert storfe innenfor og ut fra vaksinasjonssonen.

Som unntak fra forbudet ovenfor, og etter klinisk undersøkelse av de aktuelle dyrene og av 
opprinnelsesbesetningene eller de besetningene de er sendt fra, kan vedkommende myndigheter 
tillate direkte transport av levende storfe for umiddelbar slakting på et slakteri som er utpekt av 
vedkommende myndighet og ligger i vaksinasjonssonen, eller i unntakstilfeller som hver gang skal 
godkjennes av vedkommende myndigheter, helst i nærheten av denne sonen.

 b) Ferskt kjøtt fra vaksinerte dyr som er slaktet i løpet av tidsrommet nevnt i dette nummer, skal være 
påført merket fastsatt i artikkel 5a i direktiv 72/461/EØF, skal lagres og transporteres atskilt fra 
kjøtt som ikke er påført nevnte merke, og skal deretter transporteres i forseglede containere til en 
virksomhet utpekt av vedkommende myndigheter, for behandling i samsvar med vedlegg IV.

 c) Melk og melkeprodukter som er framstilt fra vaksinerte dyr i løpet av tidsrommet nevnt i dette 
nummer, kan bringes i omsetning innenfor eller utenfor vaksinasjonssonen, forutsatt at produktet 
har gjennomgått minst én av behandlingene nevnt i vedlegg VI-A og VI-B, i en virksomhet som 
ligger i vaksinasjonssonen, eller i unntakstilfeller som hver gang skal godkjennes av vedkommende 
myndigheter, utenfor denne sonen. Denne behandlingen skal være godkjent av vedkommende 
veterinærmyndigheter.

 d) Oppsamling av sæd til kunstig sædoverføring fra okser som holdes på sædstasjoner som ligger i 
vaksinasjonssonen, skal innstilles.

 Som unntak fra forbudet ovenfor, kan vedkommende myndigheter tillate at sæd fra okser til framstilling 
av fryst sæd som skal brukes i vaksinasjonssonen, oppsamles på sædstasjoner i vaksinasjonssonen, 
forutsatt at den sæden som oppsamles i løpet av dette tidsrommet, lagres atskilt i minst 30 dager og 
ikke sendes før følgende tiltak er truffet:

 donordyrene er vaksinert etter en negativ prøve for antistoffer mot munn- og klovsykevirus foretatt før 
vaksinering, og

 alle mottakelige dyr som på det tidspunktet var til stede på sædstasjonen, har reagert negativt på en 
virusisoleringsprøve eller en godkjent prøve for antistoffer mot ikke-overflateassosierte proteiner som 
er foretatt etter at karantenetiden for sæden er utløpt.

 e) Oppsamling av egg og embryoer fra donordyr er forbudt.

2. Det forente kongerike skal påse at følgende tiltak får anvendelse i vaksinasjonssonen etter at tiltakene 
fastsatt i nr. 1 er avsluttet, og fram til restriksjonene for vaksinasjonssonen er opphevet:

 a) Handel innenfor Fellesskapet med storfe som er seropositive mot munn- og klovsyke, er forbudt.

 b) Handel innenfor Fellesskapet med sæd, egg og embryoer fra storfe som er vaksinert mot munn- og 
klovsyke, er forbudt.

 c) Oppsamling av egg er forbudt.

 d) Storfe kan forflyttes bare på følgende vilkår:

 Tidligst 3 måneder etter at all vaksinasjon er avsluttet, kan det i samsvar med direktiv 85/511/EØF 
gis tillatelse til at annet ikke-vaksinert storfe enn det som er nevnt i nr. 3 nedenfor, kan flyttes ut av 
vaksinasjonssonen. 

 Som unntak fra bestemmelsene i første ledd ovenfor, kan Det forente kongerike tillate transport av 
ikke-vaksinert storfe til et slakteri utenfor vaksinasjonssonen for umiddelbar slakting, forutsatt at 
kjøttet skal gjennomgå behandlingen i vedlegg V.

 Det er forbudt å forflytte vaksinert storfe ut av vaksinasjonssonen, med mindre det er gått 12 måneder 
etter at tiltakene nevnt i nr. 1, ble avsluttet, eller minst 12 måneder etter siste utbrudd i sonen, avhengig 
av hvilket tidspunkt som er det siste.
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 Som unntak fra bestemmelsene i første ledd, kan Det forente kongerike tillate transport av vaksinert 
storfe til et utpekt slakteri utenfor vaksinasjonssonen for umiddelbar slakting, forutsatt at kjøttet skal 
gjennomgå behandlingen i vedlegg V.

 Ikke-vaksinert avkom fra vaksinerte mordyr kan ikke forlate opprinnelsesenheten med mindre det 
transporteres til:

 et slakteri der det slaktes umiddelbart, og der kjøttet gjennomgår behandlingen i vedlegg V, eller

 til en annen driftsenhet i vaksinasjonssonen, eller

 enhver driftsenhet etter å ha reagert negativt på en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 
munn- og klovsykevirus.

 e) Restriksjonene som får anvendelse på ferskt kjøtt fra vaksinerte dyr av mottakelige arter som 
fastsatt i vedlegg V, og på kjøttprodukter som fastsatt i vedlegg VI, skal fortsatt få anvendelse til 
restriksjonene på forflytning av vaksinerte dyr av mottakelige arter er opphevet i samsvar med 
artikkel 16 i direktiv 85/511/EØF, og i alle tilfeller i minst 12 måneder etter at vaksinasjonen er 
avsluttet, eller 12 måneder etter siste utbrudd i vaksinasjonssonen, avhengig av hvilket tidspunkt 
som er det siste.

 f) Restriksjonene som får anvendelse på fersk melk framstilt fra vaksinerte dyr av mottakelige arter, 
og på melkeprodukter framstilt av slik melk som fastsatt i vedlegg VI-A og VI-B, skal fortsatt få 
anvendelse til restriksjonene på forflytning av vaksinerte dyr av mottakelige arter er opphevet 
i samsvar med artikkel 16 i direktiv 85/511/EØF, og i alle tilfeller i minst 12 måneder etter at 
vaksinasjonen er avsluttet, eller 12 måneder etter siste utbrudd i vaksinasjonssonen, avhengig av 
hvilket tidspunkt som er det siste.

VEDLEGG IV

BEHANDLING AV KJØTT FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES 

Behandling Munn- og klovsyke

a)      Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder med en F0-verdi på 3,00 eller 
høyere

+

b)      Varmebehandling ved en temperatur på minst 70 °C, som må oppnås overalt i 
kjøttet

+

c)      Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder til minst 60 °C i minst 4 timer, og i 
løpet av denne tiden skal kjernetemperaturen være minst 70 °C i 30 minutter

+

d)      Naturlig fermentering og modning i minst 9 måneder for utbeinet kjøtt, som gir 
følgende egenskaper: aw-verdi på høyst 0,93 og pH-verdi på høyst 6,0

+

e)      Som d) ovenfor, men kjøttet kan inneholde bein. Alle nødvendige tiltak må treffes for 
å unngå krysskontaminering

+

f)      Varmebehandling som sikrer en kjernetemperatur på minst 65 °C i den tiden som er 
nødvendig for å oppnå en pasteuriseringsverdi (pv) på minst 40 

+

«+»: Anerkjent effektivitet
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VEDLEGG V

BEHANDLING AV FERSKT KJØTT

1. Utbeinet ferskt kjøtt:

 Kjøtt som beskrevet i artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 64/433/EØF, med mellomgulv, men uten 
slakteavfall, der bein og de viktigste tilgjengelige lymfeknutene er fjernet.

2. Renskåret slakteavfall:

 — hjerte der lymfeknuter, bindevev og tilhørende fett er fullstendig fjernet,

 — lever der lymfeknuter, tilhørende bindevev og fett er fullstendig fjernet,

 — hele ytre tyggemuskler, snittet i samsvar med kapittel VIII nr. 41 avsnitt A bokstav a) i vedlegg I 
til direktiv 64/433/EØF, der lymfeknuter, bindevev og tilhørende fett er fullstendig fjernet,

 — tunger med epitel, uten bein, brusk og mandler,

 — lunger der luftrør, hovedbronkier og de mediastinale og bronkiale lymfeknuter er fjernet,

 — annet slakteavfall uten bein eller brusk der lymfeknuter, bindevev, tilhørende fett og slimhinner er 
fullstendig fjernet.

3. Modning

 — modning av skrotter ved en temperatur på mer enn + 2 °C i minst 24 timer,
 — pH-verdien midt i den lange ryggmuskelen skal måles til under 6,0.

4. Det må gjennomføres effektive tiltak for å unngå krysskontaminering. 
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VEDLEGG VI-A

BEHANDLING AV MELK FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES I MELK BEREGNET PÅ KONSUM

Behandling av melk må utføres i samsvar med nr. 1 nedenfor, og det må i alle tilfeller tas nødvendige 
forholdsregler for å unngå at melken eller melkeproduktene kommer i kontakt med mulige kilder for 
munn- og klovsykevirus etter bearbeiding.

1. Melk beregnet på konsum må gjennomgå minst én av følgende behandlinger:

1.1. sterilisering med en F0-verdi på minst 3,00,

1.2. enkel UHT(1)-behandling,

1.3. dobbel HTST(2) -behandling av melk med en pH-verdi på over 7,0,

1.4. enkel HTST-behandling av melk med en pH-verdi på under 7,0,

1.5. enkel HTST-behandling kombinert med annen fysisk behandling ved:

1.5.1. enda en varmebehandling som fører til negativ reaksjon på peroksydaseprøven,

1.5.2. eller senking av pH-verdien til < 6 i minst én time,

1.5.3. eller ytterligere oppvarming til 72 °C eller høyere, kombinert med tørking.

2. Melkebaserte produkter må være framstilt av melk som har gjennomgått en av behandlingene nevnt 
i nr. 1.

 

(1)   UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur ved 130 °C i 2-3 sekunder.
(2)    HTST = Pasteurisering i kort tid ved høy temperatur ved 72 °C i 15-17 sekunder eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir 

negativ reaksjon på en fosfataseprøve. 
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VEDLEGG VI-B

BEHANDLING AV MELK FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES I MELK SOM IKKE ER BEREGNET PÅ KONSUM OG I MELK SOM 

SKAL BRUKES TIL FÔR

Behandling av melk og melkebaserte produkter må utføres i samsvar med nr. 1-3 nedenfor avhengig av 
hva melken eller de melkebaserte produktene skal brukes til, og det må i alle tilfeller tas nødvendige 
forholdsregler for å unngå at melken eller de melkebaserte produktene kommer i kontakt med mulige 
kilder for munn- og klovsykevirus etter bearbeiding.

1. Melk som ikke er beregnet på konsum og melk som skal brukes til fôr, må gjennomgå minst én av 
følgende behandlinger:

1.1. sterilisering med en F0-verdi på minst 3,00,

1.2. enkel UHT(1)-behandling kombinert med annen fysisk behandling nevnt i nr. 1.4.1 eller 1.4.2,

1.3. dobbel HTST(2)-behandling,

1.4. enkel HTST-behandling kombinert med annen fysisk behandling ved:

1.4.1. senking av pH-verdien til < 6 i minst én time,

1.4.2. eller ytterligere oppvarming til 72 °C eller høyere, kombinert med tørking.

2. Melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, må være framstilt av melk som har 
gjennomgått en av behandlingene nevnt i nr. 1.

3. Melkebaserte produkter som skal brukes til fôr, må være framstilt av melk som har gjennomgått 
en av behandlingene nevnt i nr. 1.1, 1.2 og 1.4.

4. Myse som skal brukes som fôr til svin, og som er framstilt av melk behandlet som beskrevet i 
nr. 1, må samles inn minst 16 timer etter at melken har løpt sammen, og dens pH-verdi skal måles 
til < 6,0 før den transporteres til driftsenhetene for svin.

(1)   UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur ved 130 °C i 2-3 sekunder.
(2)    HTST = Pasteurisering i kort tid ved høy temperatur ved 72 °C i 15-17 sekunder eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir 

negativ reaksjon på en fosfataseprøve. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. april 2001

om endring av vedtak 2001/246/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i 
henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1070]

(2001/279/EF)

2003/EØS/23/13

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF 
av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak 
for å bekjempe munn- og klovsyke(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) På bakgrunn av et program for å benytte dempende 
vaksinasjon framlagt av vedkommende myndigheter 
i Nederland, har Kommisjonen gjort vedtak 
2001/246/EF(4) om fastsettelse av vilkårene for å 
bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i 
henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF.

2) På bakgrunn av et program for å benytte beskyttende 
vaksinasjon framlagt av vedkommende myndigheter i 
Det forente kongerike, har Kommisjonen gjort vedtak 
2001/257/EF(5) om fastsettelse av vilkårene for å 
bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente 
kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF.

3) Vedkommende myndigheter i Nederland har nå framlagt 
for Kommisjonen et program for å benytte beskyttende 
vaksinasjon som et ekstra virkemiddel i tillegg til 

tiltakene fastsatt i vedtak 2001/246/EF, for å bekjempe 
og utrydde munn- og klovsyke, idet det tas hensyn til den 
epidemiologiske situasjonen og den høye tettheten av 
mottakelige dyr i visse deler av territoriet.

4) Ifølge prinsippene fastsatt i artikkel 13 i direktiv 
85/511/EØF, kreves det at vedtaket om å gjøre bruk 
av vaksinasjon skal veies opp mot grunnleggende 
fellesskapsinteresser, som ikke må settes i fare.

5) Alle former for vaksinasjon vil uvegerlig være til 
skade for munn- og klovsykestatusen i internasjonal 
handel, ikke bare for den medlemsstaten eller den 
delen av medlemsstatens territorium der det blir foretatt 
vaksinasjon.

6) Før Kommisjonen gjør vedtak om nødvaksinasjon, må 
den forsikre seg om at tiltakene som skal treffes, minst 
omfatter dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første til 
sjette strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

7) Formålet med dette vedtak er å fastlegge på hvilke vilkår 
Nederland kan benytte nødvaksinasjon, med forbehold 
for kommisjonsvedtak 2001/223/EF(6), som sist endret.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2001/246/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3. «beskyttende vaksinasjon», nødvaksinasjon av storfe 
på identifiserte driftsenheter i vaksinasjonssonen, som 
foretas utelukkende i forbindelse med forebyggende 
avliving av visse kategorier av andre dyr av mottakelige 
arter som definert i nr. 1, uavhengig av om det skjer i 
forbindelse med dempende vaksinasjon som definert i 
nr. 2.

(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 
(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    EFT L 88 av 28.3.2001, s. 21. 
(5)    EFT L 91 av 31.3.2001, s. 98. (6)    EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 96 av 6.4.2001, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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Formålet er en rask reduksjon av mengden med virus 
som er i omløp og risikoen for at viruset skal spre seg 
utenfor områdets grenser, imidlertid skal vaksinasjonen 
skje på det vilkår at dyr av mottakelige arter som er 
vaksinert i henhold til vilkårene for beskyttende 
vaksinasjon, ikke blir avlivet som forebyggende 
tiltak.»

2. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Med forbehold for rådsdirektiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, kan vedkommende myndigheter i 
Nederland vedta å gjøre bruk av nødvaksinasjon på de 
vilkår som er fastsatt i vedleggene.

2. Før det settes i gang forebyggende og beskyttende 
vaksinasjon i henhold til vilkårene fastsatt i henholdsvis 
vedlegg I og vedlegg II, skal Nederland sørge for at 
medlemsstatene og Kommisjonen er offisielt underrettet 
om alle detaljer om den geografiske og forvaltningsmessige 
definisjonen av vaksinasjonssonen, antall berørte 
driftsenheter og dyr av forskjellige arter som berøres, 
tidspunktet for når vaksinasjonene vil bli satt i gang og 
avsluttet, og de omstendighetene som ligger til grunn for 
vedtaket om å gjennomføre tiltakene.

Deretter skal Nederland sørge for at de opplysningene 
som gis i samsvar med første ledd, snarest mulig utfylles 
med nærmere opplysninger om avlivingen av vaksinerte 
dyr, særlig hvor mange dyr som er avlivet, hvor mange 
driftsenheter og dyr som er berørt, tidspunktet for når 
avlivingen ble avsluttet, samt endringer i de restriksjonene 
som gjelder i de aktuelle områdene med hensyn til 
dempende vaksinasjon foretatt i henhold til vilkårene 
fastsatt i vedlegg I, og opprettholdelsen av restriksjonene 
på forflytning av levende dyr og visse produkter fra dyr 
som har gjennomgått beskyttende vaksinasjon foretatt i 
henhold til vilkårene fastsatt i vedlegg II.»

3. Vedlegget erstattes med vedleggene til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Vilkår for bruk av dempende vaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal 
foretas dempende vaksinasjon

Vaksinasjonssonen skal ligge innenfor området definert i vedlegg III del A). 

Restriksjonene som får anvendelse i vaksinasjonssonen, er oppført i vedlegg I, 
og dersom det er relevant, i vedlegg II til dette vedtak, med forbehold for 
bestemmelsene i artikkel 4, 5 og 9 i direktiv 85/511/EØF.

Vaksinasjonssonen skal ligge i de delene av Nederlands territorium som er 
oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2001/223/EF, som sist endret.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alle dyr av mottakelige arter, uavhengig av kjønn, alder og drektighetsstatus 
eller produktiv status.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Kampanjen skal være gjennomført i løpet av 48 timer på driftsenheter som 
ligger innenfor en radius på opptil 2 km rundt en driftsenhet som er underlagt 
restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i direktiv 85/511/EØF.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon, inntil dyrene som er 
vaksinert i henhold til vilkårene for dempende vaksinasjon, er avlivet. Slike 
driftsenheter vil eventuelt fortsatt være underlagt restriksjonene fastsatt i 
vedlegg II for storfe.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon.
På vaksinasjonstidspunktet skal de dyrene som blir vaksinert, påføres et merke 
som ikke kan slettes.

6. Andre spørsmål vedrørende dempende vaksinasjon

6.1. Endring av soner som er opprettet i samsvar med 
artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF

En overvåkingssone på minst 10 km rundt vaksinasjonssonen nevnt i nr. 1.

6.2. Det tidsrom de tiltakene som får anvendelse i sonene 
opprettet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF, 
skal gjelde

Tiltakene som får anvendelse i vernesonen nevnt i nr. 6.1, skal opprettholdes 
i minst 15 dager etter at alle dyr av mottakelige arter som er vaksinert i 
henhold til vilkårene for dempende vaksinasjon, er fjernet, og den foreløpige 
rengjøringen og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende 
vaksinasjon, er avsluttet.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i 
vernesonen i minst 15 dager utover dette.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i minst 
30 dager etter at alle dyr av mottakelige arter som er vaksinert i henhold til 
vilkårene for dempende vaksinasjon, er fjernet, og den foreløpige rengjøringen 
og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende vaksinasjon, 
er avsluttet, og eventuelt skal overvåkingssonen opprettholdes i samsvar med 
nr. 6.2 i vedlegg II.

6.3. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas av en tjenestemann fra vedkommende myndigheter. 
Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å unngå mulig spredning av 
virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake til det stedet der 
vaksinen ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over hvor mange dyr 
som er vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

6.4. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen på minst 6 PD50 som skal brukes, skal være beregnet 
på den aktuelle arten og være effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den 
skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.
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6.5. Fjerning av alle dyr av mottakelige arter på driftsenheter 
der det er foretatt dempende vaksinasjon

Snarest mulig og under alle omstendigheter så snart vilkårene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 tredje ledd første og annet strekpunkt, ikke lenger får 
anvendelse.

Avliving av dyr kan foretas i utpekte lokaler utenfor driftsenheten, dersom det 
er gått minst 14 dager siden vaksinasjonen av mottakelige dyr på den berørte 
driftsenheten ble avsluttet.

Myndighetene skal sørge for ordentlig rengjøring og desinfisering av lokalene 
hver dag etter at arbeidet er avsluttet.

6.6. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet skal forelegges 
Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité før 
restriksjonene nevnt i nr. 6.1 og 6.2, oppheves.
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VEDLEGG II

Vilkår for bruk av beskyttende vaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal 
foretas beskyttende vaksinasjon

Vaksinasjonssonen skal ligge innenfor et område definert i vedlegg III del B). 

Restriksjonene som får anvendelse i vaksinasjonssonen, er oppført i vedlegg IV 
til dette vedtak, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 9 i direktiv 85/
511/EØF.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alt storfe som er eldre enn én uke, uavhengig av kjønn og drektighetsstatus 
eller produktiv status.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Vaksinasjonen skal være gjennomført i løpet av 7 dager.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i vedlegg IV, og de behandlingene av produkter fra vaksinert 
storfe som er fastsatt i vedlegg V, VI, VII-A og VII-B.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

— Alt storfe skal identifiseres i samsvar med forordning (EF) nr. 1760/2000 
(EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1).

— Kalver som er yngre enn 20 dager, skal øremerkes på stedet, og det skal 
benyttes et merke som ikke kan slettes, med påfølgende utstedelse av 
pass.

— Vaksinasjonsstatus skal angis i passet.

— Vaksinasjonsopplysninger skal registreres i databasen opprettet i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1760/2000.

6. Andre spørsmål vedrørende beskyttende vaksinasjon

6.1. Endring av soner som er opprettet i samsvar med 
artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF

En overvåkingssone på minst 10 km rundt vaksinasjonssonen nevnt i nr. 1.

6.2. Det tidsrom de tiltakene som får anvendelse i sonene 
opprettet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF, 
skal gjelde

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF og 
i kommisjonsvedtak 2001/223/EF, skal tiltakene som får anvendelse i 
vaksinasjonssonen, fortsette å gjelde til tiltakene oppheves i samsvar med 
nr. 6.6.

6.3. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas av en tjenestemann fra vedkommende myndigheter. 
Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å unngå mulig spredning av 
virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake til det stedet der 
vaksinen ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over hvor mange dyr 
som er vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

6.4. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen på minst 6 PD50 som skal brukes, skal være beregnet 
på den aktuelle arten og være effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den 
skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.

6.5. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet skal forelegges 
Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité før 
restriksjonene nevnt i nr. 6.1 og 6.2, oppheves.

6.6. Oppheving av restriksjoner I samsvar med artikkel 16 og med forbehold for artikkel 9 i direktiv 85/511/
EØF og tidligst:

— 12 måneder etter at tiltakene i nr. 3 er avsluttet, eller 12 måneder etter siste 
utbrudd i vaksinasjonssonen, avhengig av hvilket tidspunkt som er det 
siste, eller

—   3 måneder etter at det siste vaksinerte dyret er slaktet.
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VEDLEGG III

A) Sone med dempende vaksinasjon:

 Områder i provinsene Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant og Flevoland i Nederland som det er gitt underretning 
om og beskrivelse av i samsvar med artikkel 2 nr. 2.

B) Sone med beskyttende vaksinasjon:

 Et område på omlag 25 km rundt Oene som det er gitt underretning om og beskrivelse av i samsvar med 
artikkel 2 nr. 2.
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VEDLEGG IV

TILTAK SOM FÅR ANVENDELSE I VAKSINASJONSSONEN MED HENSYN TIL STORFE 
VAKSINERT I HENHOLD TIL VILKÅRENE FOR BESKYTTENDE VAKSINASJON

1. Nederland skal påse at følgende tiltak får anvendelse i vaksinasjonssonen i tidsrommet fra vaksinasjonen blir satt i 
gang, til det er gått minst 30 dager etter at den er avsluttet.

 a) Det er forbudt å forflytte levende, vaksinert storfe innenfor og ut fra vaksinasjonssonen.

  Som unntak fra forbudet ovenfor, og etter klinisk undersøkelse av de aktuelle dyrene og av 
opprinnelsesbesetningene eller de besetningene de er sendt fra, kan vedkommende myndigheter tillate direkte 
transport av levende storfe for umiddelbar slakting på et slakteri som er utpekt av vedkommende myndighet 
og ligger i vaksinasjonssonen, eller i unntakstilfeller som hver gang skal godkjennes av vedkommende 
myndigheter, helst i nærheten av denne sonen.

 b) Ferskt kjøtt fra vaksinerte dyr som er slaktet i løpet av tidsrommet nevnt i dette nummer, skal være påført 
merket fastsatt i artikkel 5a i direktiv 72/461/EØF, skal lagres og transporteres atskilt fra kjøtt som ikke 
er påført nevnte merke, og skal deretter transporteres i forseglede containere til en virksomhet utpekt av 
vedkommende myndigheter, for behandling i samsvar med vedlegg V.

 c) Melk og melkeprodukter som er framstilt fra vaksinerte dyr i løpet av tidsrommet nevnt i dette nummer, kan 
bringes i omsetning innenfor eller utenfor vaksinasjonssonen, forutsatt at produktet har gjennomgått minst 
én av behandlingene nevnt i vedlegg VII-A og VII-B, i en virksomhet som ligger i vaksinasjonssonen, eller i 
unntakstilfeller som hver gang skal godkjennes av vedkommende myndigheter, utenfor denne sonen. Denne 
behandlingen skal være godkjent av vedkommende veterinærmyndigheter.

 d) Oppsamling av sæd til kunstig sædoverføring fra okser som holdes på sædstasjoner som ligger i 
vaksinasjonssonen, skal innstilles.

  Som unntak fra forbudet ovenfor, kan vedkommende myndigheter tillate at sæd fra okser til framstilling av 
fryst sæd som skal brukes i vaksinasjonssonen, oppsamles på sædstasjoner i vaksinasjonssonen, forutsatt at den 
sæden som oppsamles i løpet av dette tidsrommet, lagres atskilt i minst 30 dager og ikke sendes før følgende 
tiltak er truffet:

  1. donordyrene er vaksinert etter en negativ prøve for antistoffer mot munn- og klovsykevirus, og

  2. alle mottakelige dyr som på det tidspunktet var til stede på sædstasjonen, har reagert negativt på en 
virusisoleringsprøve eller en godkjent prøve for antistoffer mot ikke-overflateassosierte proteiner som er 
foretatt etter at karantenetiden for sæden er utløpt.

 e) Oppsamling av egg og embryoer fra donordyr er forbudt.

2. Nederland skal påse at følgende tiltak får anvendelse i vaksinasjonssonen etter at tiltakene fastsatt i nr. 1 er 
avsluttet, og fram til restriksjonene for vaksinasjonssonen er opphevet:

 a) Handel innenfor Fellesskapet med storfe som er vaksinert mot munn- og klovsyke, er forbudt.

 b) Handel innenfor Fellesskapet med sæd, egg og embryoer fra storfe som er vaksinert mot munn- og klovsyke, 
er forbudt.

 c) Oppsamling av egg er forbudt.

 d) Storfe kan forflyttes bare på følgende vilkår:

  1) Tidligst 3 måneder etter at all vaksinasjon er avsluttet, kan det i samsvar med direktiv 85/511/EØF gis 
tillatelse til at annet ikke-vaksinert storfe enn det som er nevnt i nr. 3 nedenfor, kan forflyttes ut av 
vaksinasjonssonen. 

   Som unntak fra bestemmelsene i første ledd ovenfor, kan Nederland tillate transport av ikke-vaksinert 
storfe til et slakteri utenfor vaksinasjonssonen for umiddelbar slakting, forutsatt at kjøttet skal gjennomgå 
behandlingen i vedlegg VI.

  2) Det er forbudt å forflytte vaksinert storfe ut av vaksinasjonssonen med mindre det er gått 12 måneder etter 
at tiltakene nevnt i nr. 1, ble avsluttet, eller 12 måneder etter siste utbrudd i sonen, avhengig av hvilket 
tidspunkt som er det siste.

   Som unntak fra bestemmelsene i første ledd, kan Nederland tillate transport av vaksinert storfe til et 
utpekt slakteri utenfor vaksinasjonssonen for umiddelbar slakting, forutsatt at kjøttet skal gjennomgå 
behandlingen i vedlegg VI.
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  3) Ikke-vaksinert avkom fra vaksinerte mordyr kan ikke forlate opprinnelsesenheten med mindre det 
transporteres til:

   i) et slakteri der det slaktes umiddelbart, og der kjøttet gjennomgår behandlingen i vedlegg VI, eller

   ii) til en annen driftsenhet i vaksinasjonssonen, eller

   iii) nhver driftsenhet etter å ha reagert negativt på en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 
munn- og klovsykevirus.

 e) Restriksjonene som får anvendelse på ferskt kjøtt fra vaksinert storfe som fastsatt i vedlegg VI, og på 
kjøttprodukter som fastsatt i vedlegg V, skal fortsatt få anvendelse til restriksjonene på forflytning av vaksinert 
storfe er opphevet i samsvar med artikkel 16 i direktiv 85/511/EØF, og i alle tilfeller i minst 12 måneder etter 
at vaksinasjonen er avsluttet, eller 12 måneder etter siste utbrudd i vaksinasjonssonen, avhengig av hvilket 
tidspunkt som er det siste, eller til det er gått 3 måneder etter at det siste vaksinerte storfeet er slaktet.

 f) Restriksjonene som får anvendelse på fersk melk framstilt fra vaksinert storfe, og på melkeprodukter framstilt 
av slik melk som fastsatt i vedlegg VII-A og VII-B, skal fortsatt få anvendelse til restriksjonene på forflytning 
av vaksinert storfe er opphevet i samsvar med artikkel 16 i direktiv 85/511/EØF, og i alle tilfeller i minst 
12 måneder etter at vaksinasjonen er avsluttet, eller 12 måneder etter siste utbrudd i vaksinasjonssonen, 
avhengig av hvilket tidspunkt som er det siste, eller til det er gått 3 måneder etter at det siste vaksinerte storfeet 

er slaktet.
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VEDLEGG V

BEHANDLING AV KJØTT FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES

Behandling Munn- og klovsyke

a) Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder med en F0-verdi på 3,00 eller høyere +

b) Varmebehandling ved en temperatur på minst 70 °C, som må oppnås overalt i kjøttet +

c) Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder til minst 60 °C i minst 4 timer, og i 
løpet av denne tiden skal kjernetemperaturen være minst 70 °C i 30 minutter

+

d) Naturlig fermentering og modning i minst 9 måneder for utbeinet kjøtt, som gir 
følgende egenskaper: aw-verdi på høyst 0,93 og pH-verdi på høyst 6,0

+

e) Som d) ovenfor, men kjøttet kan inneholde bein. Alle nødvendige tiltak må treffes for å 
unngå krysskontaminering

+

f) Varmebehandling som sikrer en kjernetemperatur på minst 65 °C i den tiden som er 
nødvendig for å oppnå en pasteuriseringsverdi (pv) på minst 40 

+

«+»:  Anerkjent effektivitet

VEDLEGG VI

BEHANDLING AV FERSKT KJØTT

1. Utbeinet ferskt kjøtt:

 Kjøtt som beskrevet i artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 64/433/EØF, med mellomgulv, men uten 
slakteavfall, der bein og de viktigste tilgjengelige lymfeknutene er fjernet.

2. Renskåret slakteavfall:

 — hjerte der lymfeknuter, bindevev og tilhørende fett er fullstendig fjernet,

 — lever der lymfeknuter, tilhørende bindevev og fett er fullstendig fjernet,

 — hele ytre tyggemuskler, snittet i samsvar med kapittel VIII nr. 41 avsnitt A bokstav a) i vedlegg I 
til direktiv 64/433/EØF, der lymfeknuter, bindevev og tilhørende fett er fullstendig fjernet,

 — tunger med epitel, uten bein, brusk og mandler,

 — lunger der luftrør, hovedbronkier og de mediastinale og bronkiale lymfeknuter er fjernet,

 — annet slakteavfall uten bein eller brusk der lymfeknuter, bindevev, tilhørende fett og slimhinner er 
fullstendig fjernet.

3. Modning

 — modning av skrotter ved en temperatur på mer enn + 2 °C i minst 24 timer,

 — pH-verdien midt i den lange ryggmuskelen skal måles til under 6,0.

4. Det må gjennomføres effektive tiltak for å unngå krysskontaminering. 
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VEDLEGG VII-A

BEHANDLING AV MELK FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES I MELK BEREGNET PÅ KONSUM

Behandling av melk må utføres i samsvar med nr. 1 nedenfor, og det må i alle tilfeller tas nødvendige 
forholdsregler for å unngå at melken eller melkeproduktene kommer i kontakt med mulige kilder for 
munn- og klovsykevirus etter bearbeiding.

1. Melk beregnet på konsum må gjennomgå minst én av følgende behandlinger:

1.1. sterilisering med en F0-verdi på minst 3,00,

1.2. enkel UHT(1)-behandling,

1.3. dobbel HTST(2)-behandling av melk med en pH-verdi på over 7,0,

1.4. enkel HTST-behandling av melk med en pH-verdi på under 7,0,

1.5. enkel HTST-behandling kombinert med annen fysisk behandling ved:

1.5.1. enda en varmebehandling som fører til negativ reaksjon på peroksydaseprøven,

1.5.2. eller senking av pH-verdien til < 6 i minst én time,

1.5.3. eller ytterligere oppvarming til 72 °C eller høyere, kombinert med tørking.

2. Melkebaserte produkter må være framstilt av melk som har gjennomgått en av behandlingene nevnt 
i nr. 1. 

(1)   UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur ved 130 °C i 2-3 sekunder.
(2)    HTST = Pasteurisering i kort tid ved høy temperatur ved 72 °C i 15-17 sekunder eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir 

negativ reaksjon på en fosfataseprøve. 
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VEDLEGG VII-B

BEHANDLING AV MELK FOR Å SIKRE AT MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 
TILINTETGJØRES I MELK SOM IKKE ER BEREGNET PÅ KONSUM OG I MELK SOM 

SKAL BRUKES TIL FÔR

Behandling av melk og melkebaserte produkter må utføres i samsvar med nr. 1-3 nedenfor avhengig av 
hva melken eller de melkebaserte produktene skal brukes til, og det må i alle tilfeller tas nødvendige 
forholdsregler for å unngå at melken eller de melkebaserte produktene kommer i kontakt med mulige 
kilder for munn- og klovsykevirus etter bearbeiding.

1. Melk som ikke er beregnet på konsum og melk som skal brukes til fôr, må gjennomgå minst én av 
følgende behandlinger:

1.1. sterilisering med en F0-verdi på minst 3,00,

1.2. enkel UHT(1)-behandling kombinert med annen fysisk behandling nevnt i nr. 1.4.1 eller 1.4.2,

1.3. dobbel HTST(2)-behandling,

1.4. enkel HTST-behandling kombinert med annen fysisk behandling ved:

1.4.1. senking av pH-verdien til < 6 i minst én time,

1.4.2. eller ytterligere oppvarming til 72 °C eller høyere, kombinert med tørking.

2. Melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, må være framstilt av melk som har 
gjennomgått en av behandlingene nevnt i nr. 1.

3. Melkebaserte produkter som skal brukes til fôr, må være framstilt av melk som har gjennomgått en 
av behandlingene nevnt i nr. 1.1, 1.2 og 1.4.

4. Myse som skal brukes som fôr til svin, og som er framstilt av melk behandlet som beskrevet i 
nr. 1, må samles inn minst 16 timer etter at melken har løpt sammen, og dens pH-verdi skal måles 
til < 6,0 før den transporteres til driftsenhetene for svin.

(1)   UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur ved 130 °C i 2-3 sekunder.
(2)    HTST = Pasteurisering i kort tid ved høy temperatur ved 72 °C i 15-17 sekunder eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir 

negativ reaksjon på en fosfataseprøve. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. april 2001

om fastsettelse av tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene som får anvendelse i samsvar med artikkel 9 i 
rådsdirektiv 85/511/EØF, kan oppheves(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1094]

(2001/295/EF)

2003/EØS/23/14

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 
11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor 
Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(3), 
sist endret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsdirektiv 85/511/EØF av 18. november 1985(4), 
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og 
Sverige, ble det innført fellesskapstiltak for å bekjempe 
munn- og klovsyke.

2) Vernesoner og overvåkingssoner, som opprettes i samsvar 
med artikkel 9 i nevnte direktiv, er et avgjørende ledd 
i sykdomsbekjempelsen, men direktivet fastsetter ikke 
hvilke tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene i de 
aktuelle sonene kan oppheves.

3) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke i Det 
forente kongerike, Frankrike, Nederland og Irland, har 
Kommisjonen, med sikte på å forsterke tiltakene som de 
berørte medlemsstatene hadde truffet innenfor rammen 
av direktiv 85/511/EØF, gjort vedtak 2001/172/EF(5), 
2001/208/EF(6), 2001/223/EF(7) og 2001/234/EF(8) om 
visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de enkelte 
medlemsstatene.

4) Den nåværende epidemien omfatter i stor grad dyr 
av mottakelige arter som viser svært svake kliniske 
symptomer, og derfor er det nødvendig med egnede 
laboratorieundersøkelser for å dokumentere at sykdommen 
ikke forekommer.

5) Det bør fastsettes minstekrav til tiltakene som skal 
treffes før restriksjonene som får anvendelse i verne- og 
overvåkingssoner, kan oppheves.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak får ikke anvendelse på 
Storbritannia, fordi den epidemiologiske situasjonen der er 
annerledes og ikke kan sammenlignes med andre deler av 
Fellesskapet.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Nord-Irland og andre medlemsstater enn Det forente kongerike 
skal sørge for at følgende tiltak gjennomføres i sonene som er 
opprettet i samsvar med direktiv 85/511/EØF før restriksjonene 
fastsatt i artikkel 9 i nevnte direktiv, oppheves:

1. Tiltakene som får anvendelse i vernesonen, skal 
opprettholdes til følgende krav er oppfylt:

 a) det skal være gått minst 15 dager etter at alle dyr 
av mottakelige arter er fjernet fra driftsenheten som 
nevnt i artikkel 5 i direktiv 85/511/EØF, og foreløpig 
rengjøring og desinfisering av driftsenheten i samsvar 
med direktivets artikkel 10 er avsluttet, og

 b) det skal være foretatt en undersøkelse med negativt 
resultat i alle driftsenheter som har dyr av mottakelige 
arter og ligger i sonen.

  Denne undersøkelsen skal gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1 i vedlegget og skal, dersom den 
epidemiologiske situasjonen krever det, særlig dersom 
små drøvtyggere er berørt av sykdommen, på grunnlag 
av bestemmelsene i nr. 2.1 og 2.4 i vedlegget omfatte 
tiltakene fastsatt i nr. 2.2 i vedlegget.

(1)   EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(4)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(5)   EFT L 62 av 2.3.2001, s. 22.
(6)   EFT L 73 av 15.3.2001, s. 38.
(7)   EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29.
(8)   EFT L 84 av 23.3.2001, s. 62.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.



Nr. 23/42 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

2. Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal 
opprettholdes til følgende krav er oppfylt:

 a) det skal være gått minst 30 dager etter at alle dyr 
av mottakelige arter er fjernet fra driftsenheten som 
nevnt i artikkel 5 i direktiv 85/511/EØF, og foreløpig 
rengjøring og desinfisering av driftsenheten i samsvar 
med direktivets artikkel 10 er avsluttet, og

 b) kravene fastsatt i nr. 1 bokstav b) skal være oppfylt i 
den aktuelle vernesonen,

 c) det skal være foretatt en undersøkelse med negativt 
resultat i alle driftsenheter som har dyr av mottakelige 
arter og ligger i sonen.

  Denne undersøkelsen skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i nr. 1 i vedlegget og skal, dersom 

den epidemiologiske situasjonen krever det, særlig 
dersom små drøvtyggere er berørt av sykdommen, på 
grunnlag av bestemmelsene i nr. 2.1 og 2.4 i vedlegget 
omfatte tiltakene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



8.5.2003 Nr. 23/43EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

VEDLEGG

1. KLINISK UNDERSØKELSE

1.1. I driftsenhetene skal alle dyr av mottakelige arter gjennomgå en klinisk undersøkelse for tegn eller symptomer 
på munn- og klovsyke.

1.2. Det skal legges særlig vekt på dyr som med stor sannsynlighet har vært utsatt for munn- og klovsykevirus, særlig 
ved transport fra risikodriftsenheter eller ved nær kontakt med personer eller utstyr som har hatt nær kontakt med 
risikodriftsenheter.

1.3. Ved den kliniske undersøkelsen skal det tas hensyn til hvordan munn- og klovsyken ble overført, og hvordan 
dyrene av mottakelige arter holdes.

1.4. Relevante registre som føres i driftsenheten, skal gjennomgås nøye, særlig med hensyn til data om sykelighet, 
dødelighet og abort, kliniske observasjoner, endringer i produktivitet og næringsinntak, kjøp eller salg av dyr, 
besøk av personer som kan bære smitten med seg, og andre opplysninger som er viktige for sykehistorien.

2. FRAMGANGSMÅTE VED PRØVETAKING

2.1. Den serologiske prøvetakingen skal foretas i samsvar med anbefalingene fra den epidemiologiske gruppen 
som er opprettet som ledd i beredskapsplanene, og skal med forbehold for kravene i nr. 2.2 og 2.3 underbygge 
bevismaterialet for at det ikke tidligere har forekommet noen infeksjon.

 Tiltakene som får anvendelse i driftsenheter der det holdes sauer og geiter, kan, dersom det tas hensyn til 
anbefalingene fra den epidemiologiske gruppen, også få anvendelse i driftsenheter der det holdes andre dyr av 
mottakelige arter.

2.2. Alle driftsenheter som ligger innenfor sonen der sauer og geiter ikke har vært i direkte eller nær kontakt med 
storfe i et tidsrom på minst 21 dager før prøvetakingen, skal undersøkes etter en prøvetakingsprotokoll som kan 
påvise en prevalens på minst 5 % med minst 95 % sikkerhet.

2.3. Driftsenheter som ligger innenfor sonen der det er mistanke om at munn- og klovsyke forekommer til tross for 
at det ikke finnes kliniske symptomer, skal undersøkes, særlig dersom det holdes sauer og geiter der. I denne 
undersøkelsen er det tilstrekkelig med en flerleddet modell for prøvetaking som garanterer at det tas prøver:

 2.3.1.  fra driftsenheter i alle administrative enheter innenfor sonen der sauer og geiter ikke har vært i direkte 
eller nær kontakt med storfe i et tidsrom på minst 30 dager før prøvetakingen, og

 2.3.2.  fra så mange driftsenheter av dem som er nevnt i nr. 2.3.1, som kreves for å påvise med 95 % sikkerhet 
minst én infisert driftsenhet dersom anslått prevalens for sykdommen var 2 % jevnt fordelt i sonen (høyst 
150 driftsenheter), og

 2.3.3.  fra så mange sauer og geiter per driftsenhet som kreves for å påvise en prevalens på minst 5 % i 
besetningen med minst 95 % sikkerhet, men høyst 60 prøver per driftsenhet, og fra alle sauer og geiter 
dersom det er mindre enn 15 sauer og geiter i driftsenheten.

2.4. Tiltakene kan settes i gang når det er gått minst 21 dager etter at dyrene av mottakelige arter i de(n) infiserte 
driftsenheten(e) er fjernet og det er utført foreløpig rengjøring og desinfisering.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 11. april 2001

om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke hos arter som er truet av utryddelse, i henhold til 
artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1107]

(2001/303/EF)

2003/EØS/23/15

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF 
av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak 
for å bekjempe munn- og klovsyke(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF er det fastsatt at 
det kan vedtas nødvaksinasjon.

2) Ifølge prinsippene fastsatt i denne artikkel, kreves det at 
vedtaket om å gjøre bruk av vaksinasjon skal veies opp 
mot grunnleggende fellesskapsinteresser, som ikke må 
settes i fare.

3) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke 
i Det forente kongerike, Frankrike, Nederland og 
Irland, har Kommisjonen gjort vedtak 2001/172/EF(4), 
2001/208/EF(5), 2001/223/EF(6) og 2001/234/EF(7) om 
visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de respektive 
medlemsstatene.

4) Kommisjonsvedtak 2001/246/EF(8) av 27. mars 2001 om 
fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- 
og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 
85/511/EØF er også gjort for å gi Nederland mulighet til 
å benytte som forebyggende tiltak dempende vaksinasjon 
før avliving av mottakelige dyr på driftsenheter som 

ligger i umiddelbar nærhet av infiserte driftsenheter 
eller driftsenheter som er mistenkt for å være infisert, 
idet det tas hensyn til den epidemiologiske situasjonen 
og den høye tettheten av mottakelige dyr i visse deler av 
territoriet.

5) Avliving av dyr av arter som er truet av utryddelse og 
som er mottakelige for munn- og klovsyke, vil innebære 
et uønsket tap av genetisk materiale, og kan endatil føre 
til at en art blir utryddet, og derfor bør en så verdifull del 
av vår felles naturarv vernes i den grad det er mulig.

6) Zoologiske hager eller andre veldefinerte godkjente eller 
registrerte anlegg med arter som er truet av utryddelse, 
må innføre godt dyrehold, herunder alle forholdsregler 
som er nødvendig for å unngå at munn- og klovsykevirus 
innføres på deres anlegg.

7) Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat 
er av den oppfatning at sykdommen kan utgjøre en fare 
for arter som er truet av utryddelse, eller andre dyr, for 
eksempel dyr av svært sjeldne raser, eller dyr som brukes 
til uerstattelig og viktig forskning, og som også kan 
omfattes etter beslutning i hvert enkelt tilfelle, bør det 
i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF 
fastsettes at de tekniske reglene for nødvaksinasjon 
av disse dyrene skal fastsettes innenfor rammen av 
et program som medlemsstaten kan framlegge for 
Kommisjonen som et ekstra virkemiddel for å verne slike 
dyr av mottakelige arter.

8) Programmet som skal framlegges, skal inneholde 
detaljerte tiltak for bruken av vaksinasjon, identifikasjon 
og etterfølgende kontroll av disse dyrene.

9) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd har i sin 
rapport av 10. mars 1999 lagt fram anbefalinger om 
strategien for nødvaksinasjon mot munn- og klovsyke, og 
denne må det tas hensyn til(9).

10) Alle former for vaksinasjon, selv begrenset til særlige 
grupper av dyr som ikke hovedsakelig berøres av 
handel, kan bidra til å skade munn- og klovsykestatusen 
i internasjonal handel, ikke bare for den medlemsstaten 
eller den delen av medlemsstatens territorium der det blir 
foretatt vaksinasjon.

11) Før Kommisjonen gjør vedtak om nødvaksinasjon, må 
den forsikre seg om at tiltakene som skal treffes, minst 
omfatter dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første til 
sjette strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 
(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    EFT L 62 av 2.3.2001, s. 22. 
(5)    EFT L 73 av 15.3.2001, s. 38. 
(6)    EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29. 
(7)    EFT L 84 av 23.3.2001, s. 62. 
(8)    EFT L 88 av 28.3.2001, s. 21. (9)    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 104 av 13.4.2001, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html
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12) De gjeldende bestemmelsene og risikoene for handel 
med vaksinerte dyr fra zoologiske hager, må gjennomgås 
på nytt i vitenskapskomiteen og sammen med Det 
internasjonale kontor for epizootier.

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med: «arter som er truet av utryddelse» de 
dyrene som er oppført på Den internasjonale naturvernunions 
gjeldende rødliste over truede arter under følgende kategorier: 
utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet og sårbar. 

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal påse at zoologiske hager eller andre 
veldefinerte godkjente eller registrerte anlegg med arter som er 
truet av utryddelse og som risikerer å bli smittet ved utbrudd av 
munn- og klovsyke, innfører god veterinærpraksis og tar alle 
forholdsregler som er nødvendig for å unngå at det eventuelt 
innføres munn- og klovsykevirus på deres anlegg. Slike tiltak 
skal om nødvendig omfatte at det ikke skjer noen forflytning 
av mottakelige arter til anlegget, at mottakelige arter skal 
holdes innendørs, at innkjøpt fôr og strø kontrolleres slik at 
det ikke er kontaminert, at lokaler der det oppholder seg dyr av 
mottakelige arter er stengt for allmennheten, at allmennheten 
ikke har noen kontakt med og fôrer disse dyrene, at personalet 
ikke har kontakt med mottakelige dyr utenfor den zoologiske 
hagen og ikke kommer inn i verne- eller overvåkingssoner 
for munn- og klovsyke, at kontakt med mottakelige dyr 
utenfor den zoologiske hagen forhindres, at det innføres 
desinfeksjonskontroll ved inngangsportene og ved inngangen 
til hvert serviceområde, og at den zoologiske hagen eller deler 
av den stenges midlertidig. Disse tiltakene skal gjelde minst til 
medlemsstatene er sikre på at sykdomsfaren igjen er normal.

2. Med forbehold for rådsdirektiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, kan medlemsstatene vedta å gjøre bruk av 
nødvaksinasjon av arter som er mottakelige for munn- og 
klovsyke, i zoologiske samlinger av arter som er truet av 
utryddelse og som anses for å være i fare, innenfor en avstand 
på 25 kilometer fra et utbrudd av munn- og klovsyke, i henhold 
til vilkårene fastsatt i vedlegget.

Den berørte medlemsstaten kan i hvert enkelt tilfelle vedta å 
utvide denne vaksinasjonen til andre dyr, for eksempel dyr av 
svært sjeldne raser eller dyr som benyttes til uerstattelig og 
viktig forskning, og som anses for å være i tilsvarende fare, i 
henhold til de samme vilkårene som angitt ovenfor. 

3. Før tiltakene nevnt i nr. 2 settes i gang, skal medlemsstaten 
framlegge et program med sikte på å sørge for at de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen er offisielt underrettet 
om alle detaljer om særlig den nøyaktige adressen til den 
samlingen av dyr som skal vaksineres og dens beliggenhet, 
med en plan over hele området, innhegninger og binger for 
dyrene med særlig identifikasjon, det antall dyr som skal 
vaksineres av hver art sammen med individuelle opplysninger 
om deres identitet og plassering på planen, hvilken type 
vaksine som skal brukes, tidspunktet for når vaksinasjonen vil 
bli satt i gang og avsluttet, og de omstendighetene som ligger 
til grunn for vedtaket om å gjennomføre tiltakene.

4.  Medlemsstatene skal påse at disse dyrene ikke blir 
gjenstand for handel eller flyttes mellom medlemsstater, og at 
de animalske produktene fra disse dyrene ikke kommer inn i 
næringsmiddelkjeden.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkår for bruk av nødvaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til 
artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal 
foretas vaksinasjon

Vaksinasjonen skal finne sted bare når det er bekreftet et utbrudd av munn- og 
klovsyke innenfor en avstand på 25 km fra en zoologisk samling som inneholder 
arter som er truet av utryddelse.

Det skal framlegges en plan over anlegget med nærmere opplysninger om 
innhegninger og binger for de dyrene som skal vaksineres, og nærmere 
opplysninger om områdets ytre grenser og gjerder eller andre kontrolltiltak. 
Dessuten skal det også framlegges en detaljert plan som viser anleggets 
geografi ske plassering og hvordan det ligger i forhold til alle driftsenheter med 
dyr innenfor en radius på 3 km.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alle dyr i samlingen av mottakelige arter, uavhengig av kjønn, alder og 
drektighetsstatus. Det skal framlegges en liste over alle dyr som skal vaksineres, 
sammen med individuelle opplysninger om deres identitet.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Hver kampanje skal være gjennomført i løpet av 48 timer.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på anlegg der 
det skal foretas nødvaksinasjon, fram til 30 dager etter at den siste vaksinasjonen 
ble avsluttet.

Vaksinerte dyr skal ikke bli gjenstand for handel eller flyttes mellom 
medlemsstater, men kan under offentlig tilsyn flyttes mellom zoologiske 
samlinger med samme status i samme medlemsstat.

Animalske produkter fra slike dyr skal ikke komme inn i næringsmiddelkjeden.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

Vaksinerte dyr skal kunne identifiseres individuelt, og dyrenes identitetspapirer 
skal være tydelig påtegnet tilsvarende. På vaksinasjonstidspunktet skal dyrene om 
mulig påføres et merke som ikke kan slettes, og som angir at de er vaksinert.

6. Andre spørsmål vedrørende nødvaksinasjon

6.1. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas under tilsyn av en offentlig veterinær fra 
vedkommende myndigheter. Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å 
unngå mulig spredning av virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake 
til det stedet der vaksinen ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over 
hvor mange dyr som er vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

Dersom det er mulig, skal det tas blodprøver før og minst 30 dager etter 
vaksinasjonen med sikte på serologisk undersøkelse for munn- og klovsyke. 
Resultatene fra undersøkelsen skal oppbevares i minst 10 år.

6.2. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen som skal brukes, skal ha riktig sammensetning og være 
effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den skal brukes i samsvar med 
produsentens og/eller veterinærmyndighetenes anvisninger.

6.3. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet sammen med resultater 
av de undersøkelsene som er foretatt, skal forelegges Kommisjonen og 
medlemsstatene i Den faste veterinærkomité.
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2003/EØS/23/16KOMMISJONSVEDTAK

av 24. april 2001

om endring av vedtak 2001/257/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente 
kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF

[meldt under nummeret K(2001) 1148]

(2001/326/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), sist endra ved direktiv 
92/118/EØF(2), særleg artikkel 10,

med tilvising til rådsdirektiv 85/511/EØF av 18. november 
1985 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- 
og klovsyke(3), sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike, 
Finland og Sverige, særleg artikkel 13 nr. 3, og
ut frå desse synsmåtane:

1) Dei rette styresmaktene i Det sameinte kongeriket har 
lagt fram for Kommisjonen eit program for vernande 
vaksinasjon av storfe på visse klart definerte vilkår som eit 
utfyllande middel for å kjempe mot og utrydde munn- og 
klauvsjuke i samband med den førebyggjande avlivinga 
av dyr av andre mottakelege artar i visse område med stor 
tettleik av storfe.

2) Kommisjonen har gjort vedtak 2001/257/EF om fastsettelse 
av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke 
i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 
85/511/EØF(4).

3) For å ta omsyn til dei noverande epidemiologiske tilhøva 
må områda der det kan utførast vaksinasjonar, tilpassast 
ved at vedlegg II til vedtak 2001/257/EF vert endra.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET

Artikkel 1

I vedlegg II til kommisjonsvedtak 2001/257/EF vert 
«Administrative områder i grevskapene Cumbria og Devon 
i Storbritannia» bytt ut med «Administrative områder i 
grevskapene Cumbria, Devon, Cornwall, Somerset og Dorset 
i Storbritannia».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2)    TEF L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)    TEF L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    TEF L 91 av 31.3.2001, s. 98.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 115 av 25.4.2001, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2001

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF og til kommisjonsvedtak 
94/273/EF med hensyn til vern av dyr under transport(*)

(meddelt under nummer K(2001) 965)

(2001/298/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 
1991 om vern av dyr under transport og om endring av 
direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(1), endret ved direktiv 
95/29/EF(2), særlig artikkel 6 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 
90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og 
embryoer til Fellesskapet(3), sist endret ved kommisjonsvedtak 
95/176/EF(4), særlig artikkel 10 nr. 3 bokstav a) punkt vii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 13 nr. 3 i direktiv 91/628/EØF har 
Kommisjonen 6. desember 2000 vedtatt en rapport(5) 
om erfaringene medlemsstatene har gjort etter 
gjennomføringen av rådsdirektiv 95/29/EF av 29. juni 
1995 om endring av direktiv 91/628/EØF om vern av dyr 
under transport.

2) På grunnlag av konklusjonene i denne rapporten og 
særlig for å gjøre veterinærene som er ansvarlige for 
sertifikatene, oppmerksomme på deres ansvar for vern av 
dyr under transport, bør helsesertifikatene som er fastsatt 
for disse dyrene, få tilføyelser.

3) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(6), sist endret ved kommisjonsvedtak 
2000/504/EF(7), rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 
1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 
hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater(8), 
sist endret ved tiltredelsesakten(9), rådsdirektiv 
91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 
handel med sau og geit innenfor Fellesskapet(10), sist 
endret ved kommisjonsvedtak 94/953/EF(11), direktiv 
92/65/EØF og kommisjonsvedtak 94/273/EF av 18. april 
1994 om utstedelse av veterinærattest for markedsføring 
i Det forente kongerike og Irland av hunder og katter som 
ikke har opprinnelse i disse statene(12), bør derfor endres 
tilsvarende.

4) Tilleggserklæringen som er innført ved dette vedtak, 
fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold 
til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn 
til om dyr er skikket til transport.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vedleggene til direktiv 64/432/EØF, 90/426/EØF og 
91/68/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette vedtak.

2. Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF erstattes med vedlegg II 
til dette vedtak.

3. Vedlegget til vedtak 94/273/EF erstattes med vedlegg III 
til dette vedtak.

2003/EØS/23/17

(1)    EFT L 340 av 11.12.1991, s. 17. 
(2)    EFT L 148 av 30.6.1995, s. 52.
(3)    EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(4)    EFT L 117 av 24.5.1995, s. 23.
(5)    KOM(2000) 809.

(6)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(7)    EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.
(8)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(9)    Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Norge, Republikken Østerrike, 

Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater 
som er Den europeiske unions grunnlag, vedlegg I – Liste omhandlet i 
artikkel 29 i tiltredelsesakten – V. Landbruk – E. Veterinær- og avlsregelverk 
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 132).

(10)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(11)   EFT L 371 av 31.12.1994, s. 14.
(12)   EFT L 117 av 7.5.1994, s. 37.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 102 av 12.4.2001, s. 63, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 74/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, s. 8.
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse på dyr det er utstedt helsesertifikat for, fra 31. juli 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

1. I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:

 I vedlegg F gjøres følgende endringer:

 a) i del C i modell 1 av helsesertifikatet skal nytt nr. 6 i den nummererte listen over krav som skal attesteres, 
lyde:

 «6. på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli transportert på den fastsatte 
strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(12).

 –––––––––––––
 (12) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

  I tilfeller der bestemmelsene i vedtak 2000/504/EF(1) får anvendelse, blir ovennevnte nummer nr. 7.

 b) i del C i modell 2 av helsesertifikatet skal nytt nr. 6 i den nummererte listen over krav som skal attesteres, 
lyde:

 «6. på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli transportert på den fastsatte 
strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(8).

 –––––––––––––
 (8) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

2. I direktiv 90/426/EØF gjøres følgende endringer:

 a) i vedlegg B skal ny bokstav f) i attesteringen lyde:

 «f) på tidspunktet for undersøkelsen var det skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(e).

 –––––––––––––
 (e) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

 b) i vedlegg C del IV i sertifikatmodellen skal nytt nr. 6) lyde:

 «6) på tidspunktet for undersøkelsen var det/de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(d).

 –––––––––––––
 (d) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

3. I direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

 I vedlegg E gjøres følgende endringer:

 Følgende tilføyes som:

 — bokstav G) i del V i sertifikatmodell I,

 — bokstav H) i del V i sertifikatmodell II,

 — bokstav K) i del V i sertifikatmodell III,

  «på tidspunktet for undersøkelsen var de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(5).

 –––––––––––––
 (5) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

(1)    EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.
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VEDLEGG II

Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF skal lyde:

«VEDLEGG E

SERTIFIKAT

1.    Avsender (navn og fullstendig adresse): HELSESERTIFIKAT

Nr.    Original(a)

2. Avsendermedlemsstat:

3. Mottaker (navn og fullstendig adresse): 4. VEDKOMMENDE MYNDIGHET:

5. Adresse:

– til opprinnelsesenhet eller til offentlig godkjent 
opprinnelsesorgan, -institutt eller -stasjon(b)

– til mottakerenhet eller forhandler eller offentlig 
godkjent opprinnelsesorgan, -institutt eller -
stasjon(b)

6. Lastested:

7. Transportmiddel:

8. Art:

9. Antall dyr/bikuber/eller dronninger (med følgebier)(b):

10. Identifikasjon av partiet:

11. ATTESTERING(c)

 Undertegnede attesterer at på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli 
transportert på den fastsatte strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(d)(e).

 

Utstedt i ..........................................................................., den ...................................................................................

       Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Tittel og stilling:

(a)    Det må framlegges et eget sertifikat for hvert parti, og originalen må følge med forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. 
Sertifikatet er gyldig i 10 dager.

(b)    Stryk det som ikke passer.
(c)    Fylles ut i samsvar med artikkel 5–11 i direktiv 92/65/EØF i løpet av de siste 24 timer før dyrene lastes.
(d)    Denne erklæringen gjelder for følgende arter: aper (simiae og prosimiae), hovdyr av andre arter enn dem som er nevnt i direktiv 

64/432/EØF, 90/426/EØF og 91/68/EØF, haredyr, hunder og katter.
(e)    Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med 

hensyn til om dyr er skikket til transport.»



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/52 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG III

Vedlegget til vedtak 94/273/EF skal lyde:
«VEDLEGG

MODELL

HELSESERTIFIKAT(1)

for markedsføring i Det forente kongerike og Irland av hunder og katter som ikke har opprinnelse 
i disse statene

HUNDER/KATTER(2)(3)

Avsendermedlemsstat:

I. Antall dyr:

II. Identifikasjon av dyrene:

Antall dyr Art/rase Alder eller 
fødselsdato

Kjønn Farge Type eller 
mønster på 

pels

Nummer i 
implantert 

transponder

III. Dyrenes opprinnelse

 Den registrerte driftsenhetens adresse: ........................................................................................................................ 

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

IV. Dyrenes bestemmelsessted

 Dyrenes skal sendes

 fra: .................................................................................................................................................................................

(sted)

 til: ..................................................................................................................................................................................

(bestemmelsessted)

 med(4) jernbane, på vei, med fly, med skip(2):.............................................................................................................

 Avsenders navn og adresse: ..........................................................................................................................................

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

 Mottakers navn og adresse: .........................................................................................................................................

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

(1)    Helsesertifikatene kan bare utstedes for dyr som transporteres med samme transportmiddel, kommer fra samme driftsenhet og sendes 
til samme mottaker.

(2)    Stryk det som ikke passer.
(3)    Sertifikatet er gyldig bare for én art om gangen.
(4)    Oppgi registreringsnummer for lastebil, varebil eller personbil, rutenummer for fly, navn for skip og antatt ankomstdato og -tid for 

jernbane.
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V. Helseopplysninger

 Undertegnede bekrefter at dyrene omhandlet ovenfor, oppfyller følgende krav:

 a) de er blitt undersøkt i dag og viser ingen kliniske tegn til sykdom,

 b) de er blitt vaksinert mot rabies for minst seks måneder siden og, for hunder, mot valpesyken,

 c) de har mellom første og tredje måned etter primærvaksinasjon eller revaksinasjon mot rabies gjennomgått en 
serologisk prøve som viser en beskyttende antistofftiter på minst 0,5 internasjonale enheter. Denne serologiske 
prøven ble utført i samsvar med WHOs spesifikasjoner,

 d) eieren eller den ansvarlige for den registrerte driftsenheten har gitt meg skriftlig erklæring på at

  «dyret/dyrene(2) er født ved den registrerte driftsenheten og har oppholdt seg der siden fødselen, uten å komme 
i kontakt med ville dyr som er mottakelige for rabies»,

 e) på tidspunktet for undersøkelsen var de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(5).

VI. Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for undersøkelsen.

Utstedt i ............................................................................ , den ....................................................................................... 

                                                                                                                         (undersøkelsesdato)

                      Stempel

 ....................................................................................................
            (underskriften til den offentlige veterinæren eller veterinæren ansvarlig for 
                 opprinnelsesenheten og med fullmakt fra vedkommende myndighet)

(5)    Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med 
hensyn til om dyr er skikket til transport.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/10/EF

av 22. mai 2001

om endring av rådsdirektiv 91/68/EØF med omsyn til scrapie(*)

2003/EØS/23/18

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter å ha rådspurt Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav 
til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(4) er det fastsett krav til dyrehelse med omsyn 
til scrapie, som òg omfattar marknadsføring av dyr.

2) Kommisjonen har motteke vitskaplege fråsegner, særleg 
frå Styringsutvalet for vitskaplege spørsmål, om fleire 
sider ved spongiforme encefalopatiar som kan overførast 
(TSE). Dei reglane som er fastsette i direktiv 91/68/EØF, 
bør reviderast i lys av desse fråsegnene.

3) Det bør fastsetjast føresegner for alle spørsmål som 
gjeld TSE, som særleg skal gjelde for produksjon 
og marknadsføring av levande dyr og produkt av 
animalsk opphav slik det er nemnt i artikkel 1 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme 
encefalopatier(5).

4) Dette direktivet har direkte innverknad på folkehelsa, 
og gjeld verkemåten til den indre marknaden. Det er 
difor føremålstenleg å nytte artikkel 152 nr. 4 bokstav b) 
i traktaten som rettsleg grunnlag for å vedta reglar for 
førebygging og kamp mot visse spongiforme encefalopatiar 
som kan overførast.

5) Direktiv 91/68/EØF bør difor endrast —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I direktiv 91/68/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 2 nr. 7 vert «nevnt i vedlegg B avsnitt I og II» 
bytt ut med «nevnt i vedlegg B avsnitt I».

2. Artikkel 6 bokstav b) vert oppheva.

3. I artikkel 7 nr. 1 vert «som er anført i vedlegg B avsnitt II 
og III» bytt ut med «som er nevnt i vedlegg B avsnitt III».

4. I artikkel 8 nr. 1 vert «som er oppført i vedlegg B avsnitt II 
og III» bytt ut med «som er nevnt i vedlegg B avsnitt III».

5. Avsnitt II i vedlegg B vert oppheva.

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal seinast 30. juni 2001 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om 
dette.

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 2001.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 
dette direktivet omfattar. Kommisjonen skal straks melde frå til 
medlemsstatane om dette.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. mai 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE M. WINBERG

 President Formann

(1)    TEF C 45 av 19.2.1999, s. 33.
(2)    TEF C 258 av 10.9.1999, s. 19.
(3)    Europaparlamentsfråsegn av 16. februar 2000 (TEF C 339 av 29.11.2000, s. 

128), og rådsavgjerd av 12.2.2001.
(4)    TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 

94/953/EF (TEF L 371 av 31.12.1994, s. 14).
(5)    Sjå TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.

 
(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 147 av 31.5.2001, s. 41, er 

nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 74/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, s. 8.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. desember 2000

om endring av vedtak 2000/504/EF om innføring av overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor 
rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4141]

(2001/24/EF)

2003/EØS/23/19

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 2000/20/EF(2), særlig 
artikkel 16 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2000/504/EF(3) ble det innført 
overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose 
innenfor rammen av direktiv 64/432/EØF.

2) Visse medlemsstater er ikke offisielt fri for bovin 
tuberkulose og brucellose og har ennå ikke opprettet et 
overvåkingsnettverk, eller dette nettverket er ennå ikke 
godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i 
direktiv 64/432/EØF.

3) Fra 1. januar 2001 får ikke lenger bestemmelsene i artikkel 6 
nr. 2 bokstav e) i direktiv 64/432/EØF anvendelse. Under 
visse vilkår bør det inntil overvåkingsnettverket er 
godkjent eller til det er oppnådd status som offisielt fri for 
sykdom, og i alle tilfeller i en overgangsperiode som senest 
avsluttes 1. mai 2002, tillates å fravike kravene om prøver 
for tuberkulose og brucellose for individuelt storfe som 
skal sendes fra visse medlemsstater.

4) Av hensyn til juridisk klarhet bør alle overgangstiltak som 
er vedtatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 
i direktiv 64/432/EØF, samles i ett enkelt vedtak. Vedtak 
2000/504/EF må derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2000/504/EF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen på vedtaket skal lyde:

 «Kommisjonsvedtak 2000/504/EF av 25. juli 2000 
om innføring av overgangstiltak innenfor rammen av 
rådsdirektiv 64/432/EØF».

2. Ny artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

 Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 
64/432/EØF kan medlemsstatene tillate at storfe som er 
yngre enn 30 måneder og beregnet på kjøttproduksjon, 
og som ikke har gjennomgått prøvene som kreves i 
ovennevnte artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b), innføres til 
deres territorium på følgende vilkår:

 1. Disse dyrene:

  — kommer fra de medlemsstatene som er oppført i 
vedlegget,

  — kommer fra storfebesetninger som er offisielt fri for 
tuberkulose og brucellose,

  — ledsages av et helsesertifikat i samsvar med 
modell 1 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, der 
særlig nr. 7 i del A er behørig utfylt.

 2. Vedkommende myndigheter i avsendermedlemsstaten 
har truffet de nødvendige tiltak for sikre at dyrene 
oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 64/432/
EØF.

 3. Avsendermedlemsstaten eller -regionen har minst 
samme helsestatus med hensyn til bovin tuberkulose 
og brucellose som mottakermedlemsstaten eller -
regionen.

 4. Vedkommende myndigheter i mottakermedlemsstaten 
skal treffe alle nødvendige tiltak for å holde alle 
dyr nevnt i nr. 1, under tilsyn fram til disse dyrene 
blir slaktet. Dette tilsynet skal minst omfatte 
regelmessig inspeksjon av mottakerbesetningene samt 
gjennomføring på dyrene av prøver for påvisning 
av bovin tuberkulose og prøvetaking for påvisning 
i laboratorium av bovin brucellose i henhold til 
bestemmelsene i henholdsvis del I og II i vedlegg A til 
direktiv 64/432/EØF.

 5. Vedkommende myndigheter i mottakermedlemsstaten 
skal treffe alle nødvendige tiltak for på en effektiv 
måte å hindre at besetninger som er hjemmehørende i 
området, blir smittet.»

3. Tidligere artikkel 3 og 4 blir henholdsvis artikkel 4 og 5.
(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
(2)   EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 11.1.2001, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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4. I tittelen til vedlegget utgår «i artikkel 1».

5. På listen over stater oppført i vedlegget, tilføyes «Belgia» og «Spania».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



8.5.2003 Nr. 23/57EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. desember 2000

om fjerde endring av vedtak 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner 
i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4144]

(2001/26/EF)

2003/EØS/23/20

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 2000/20/EF(2), særlig 
vedlegg A kapittel I nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999 
om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse 
medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som 
offisielt fri for tuberkulose, og om oppheving av vedtak 
97/76/EF(3), sist endret ved vedtak 2000/694/EF(4), ble 
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i 
medlemsstatene.

2) Vedkommende myndigheter i Frankrike har framlagt 
for Kommisjonen dokumentasjon som viser at alle 
vilkår fastsatt i vedlegg A kapittel I nr. 4 til direktiv 
64/432/EØF, er overholdt, og særlig at mer enn 
99,9 % av storfebesetningene i Frankrike, beregnet per 
31. desember hvert kalenderår, har vært offisielt fri for 
bovin tuberkulose de siste seks år etter hverandre, og at 
registrering i en database som ble opprettet i desember 
1999, gjør det mulig å spore storfe som er identifisert i 
samsvar med Fellesskapets regelverk.

3) Frankrike bør derfor erklæres offisielt fri for tuberkulose 
i samsvar med bestemmelsene i ovennevnte direktiv.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 1999/467/EF erstattes med vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 181 av 16.7.1999, s. 36.
(4)    EFT L 286 av 11.11.2000, s. 41.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 11.1.2001, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstater som er erklært offisielt fri for bovin tuberkulose:

Danmark

Tyskland

Frankrike

Luxembourg

Nederland

Østerrike

Finland

Sverige»
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 27. desember 2000

om endring av vedtak 1999/465/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i 
medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose(*)

[meldt under nummeret K(2000) 4146]

(2001/28/EF)

2003/EØS/23/21

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), sist endra ved direktiv 2000/20/EF(2), særleg 
vedlegg D kapittel I avsnitt E, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av kommisjonsvedtak 1999/465/EF av 13. juli 
1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt 
fri for enzootisk bovin leukose(3) har visse medlemsstatar 
eller regionar i medlemsstatar fått tildelt status som 
offisielt frie for enzootisk bovin leukose.

2) Dei rette styresmaktene i Sverige har lagt fram for 
Kommisjonen dokumentasjon som syner at alle krava i 
vedlegg D kapittel I avsnitt E i direktiv 64/432/EØF er 
stetta. 

3) Det verkar difor rimeleg å rekne Sverige som offisielt fri 
for enzootisk bovin leukose i samsvar med føresegnene i 

det førnemnde direktivet, og å endre vedtak 1999/465/EF 
tilsvarande.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedtak 1999/465/EF vert endra ved at ordet «Sverige» vert lagt 
til i lista over medlemsstatar i vedlegg I.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    TEF L 163 av 4.7.2000, s. 35. 
(3)    TEF L 181 av 16.7.1999, s. 32. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 11.1.2001, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. januar 2001

om fastsettelse av en modell for listene over enheter som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og 
embryoer innenfor Fellesskapet, og om reglene som gjelder for oversending av disse listene til Kommisjonen(*)

[meddelt under nummer K(2001) 143]

(2001/106/EF)

2003/EØS/23/22

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 2000/25/EF(2), særlig 
artikkel 11 nr. 6,

under henvisning til rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst 
sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(3), 
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og 
Sverige, særlig artikkel 5 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 
1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe 
innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra 
tredjestater(4), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, 
Finland og Sverige, særlig artikkel 5 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien 
og innførsel av slike dyr fra tredjestater(5), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd 
innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd(6), sist endret 
ved vedtak 1999/608/EF(7), særlig artikkel 5 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(8), sist endret ved vedtak 94/953/EF(9), særlig 
artikkel 2 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Handel innenfor Fellesskapet med storfe, svin, sauer, 
geiter og hester kan foregå fra oppsamlingssentraler 
som er godkjent av vedkommende myndigheter i 
medlemsstaten der den enkelte sentral ligger.

2) Handel innenfor Fellesskapet med storfesæd og 
rånesæd kan foregår fra stasjoner som er godkjent av 
vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den 
enkelte stasjon ligger.

3) Handel innenfor Fellesskapet med embryoer og egg fra 
storfe er tillatt dersom embryoene og eggene er innsamlet, 
behandlet og lagret av embryooppsamlingsgrupper som er 
godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
der den enkelte gruppe er virksom.

4) Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene listene over oppsamlingssentraler, 
sædstasjoner og embryooppsamlingsgrupper som den har 
godkjent på sitt territorium.

5) Det er nødvendig å harmonisere modellen for disse 
listene og den måten de oversendes på, slik at det blir 
lettere å få adgang til ajourførte lister i Fellesskapet.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listene over enhetene som er oppført i vedlegg I, vil bli 
oversendt Kommisjonen i formatet Word 97 (eller tidligere 
versjoner), Excel 97 (eller tidligere versjoner) eller pdf, til 
følgende e-postadresse: Inforvet@cec.eu.int.

Listene vil bli utarbeidet i samsvar med modellene i 
vedlegg II.

Kommisjonen skal innenfor rammen av Den faste 
veterinærkomité underrette medlemsstatene om eventuelle 
endringer i format eller bestemmelsessted.

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 194 av 22.7.1988, s. 1.
(4)    EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.
(5)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(6)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62.
(7)    EFT L 242 av 14.9.1999, s. 20.
(8)    EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(9)    EFT L 371 av 31.12.1994, s. 14.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 39 av 9.2.2001, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

1. Oppsamlingssentraler godkjent i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF, artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
90/426/EØF og artikkel 2 nr. 9 i direktiv 91/68/EØF.

2. Sædstasjoner godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 88/407/EØF og artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
90/429/EØF.

3. Embryooppsamlingsgrupper godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 89/556/EØF.
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VEDLEGG II

Hver liste skal ha én av overskriftene nedenfor. Disse overskriftene omfatter listens indeksnummer, en definisjon av de 
berørte enhetene, medlemsstatens ISO-kode og dato for utarbeiding av listen (dag/måned/år). Enhetene vil bli oppført i 
numerisk orden etter godkjennings- eller registreringsnummer i samsvar med modellene i dette vedlegget.

I. Oppsamlingssentraler

 a)

 — Liste over oppsamlingssentraler som er godkjent for handel med storfe (direktiv 64/432/EØF), hester (direktiv 
90/426/EØF), sauer og geiter (direktiv 91/68/EØF) innenfor Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode
Godkjennings-

 nummer
Oppsamlings-

 sentralens navn
Oppsamlings -

sentralens adresse

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse
Art

 
 b)

 — Liste over oppsamlingssentraler som er godkjent for handel med svin (direktiv 64/432/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode
Godkjennings-

 nummer
Oppsamlings-

 sentralens navn
Oppsamlings -

sentralens adresse

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

II. Sædstasjoner

 a)

 — Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med storfesæd (direktiv 88/407/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

 b)

 — Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med rånesæd (direktiv 90/429/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse
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III. Embryooppsamlingsgrupper

 — Liste over embryooppsamlingsgrupper som er godkjent for handel med embryoer og egg fra storfe (direktiv 
89/556/EØF) innenfor Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer
Navn på 

gruppe veterinæren(e)

(ET eller ET/IVF)(*)
Gruppeveterinæren(e)s 

adresse(r)

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

        (*) ET for embryooppsamlingsgruppe, ET/IVF for embryoproduksjonsgruppe.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. mars 2001

om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn 
til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen(*)

[meddelt under nummer K(2001) 952]

(2001/292/EF)

2003/EØS/23/23

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsvedtak 
94/953/EF(2), særlig vedlegg A kapittel 1 del II, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved vedtak 93/52/EØF(3), sist endret ved vedtak 
97/315/EF(4), konstaterte Kommisjonen at visse 
medlemsstater eller regioner oppfylte vilkårene med 
hensyn til brucellose (Brucella melitensis), og anerkjente 
deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri 
for denne sykdommen.

2) I Østerrike og de franske regionene Ardèche, Aveyron, 
Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute-Loire, Lot, Lozère, 
Morbihan, Puy-de-Dôme og Vosges har brucellose vært 
en meldepliktig sykdom i minst fem år. Det har ikke vært 
noe offisielt bekreftet tilfelle av sykdommen der på minst 
fem år, og vaksinasjon har vært forbudt i minst tre år. 
Det bør derfor konstateres at disse regionene oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 del II nr. 1 
bokstav b) i direktiv 91/68/EØF.

3) Østerrike og de franske regionene Ardèche, Aveyron, 
Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute-Loire, Lot, 
Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme og Vosges oppfyller 
derfor vilkårene for å bli anerkjent som offisielt fri for 
brucellose.

4) I tillegg forplikter Østerrike og Frankrike seg til å 
overholde bestemmelsene i vedlegg A kapittel 1 del II 
nr. 2 i direktiv 91/68/EØF. Østerrike og de franske 

regionene Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, 
Gironde, Haute-Loire, Lot, Lozère, Morbihan, Puy-de-
Dôme og Vosges bør derfor få anerkjent statusen offisielt 
fri for brucellose (Brucella melitensis), og vedtak 
93/52/EØF bør derfor endres.

5) Sauer og geiter som innføres til driftsenheter i Østerrike 
og de franske regionene Ardèche, Aveyron, Cantal, 
Corrèze, Gers, Gironde, Haute-Loire, Lot, Lozère, 
Morbihan, Puy-de-Dôme og Vosges, må derfor oppfylle 
vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 del I bokstav D i 
rådsdirektiv 91/68/EØF.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I («Medlemsstater») til vedtak 93/52/EØF erstattes av 
vedlegg I til dette vedtak.

Artikkel 2

Vedlegg II («Regioner») til vedtak 93/52/EØF erstattes av 
vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(2)   EFT L 371 av 31.12.1994, s. 14.
(3)   EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14.
(4)   EFT L 137 av 28.5.1997, s. 20.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

— Østerrike

— Belgia

— Danmark

— Tyskland

— Finland

— Irland

— Luxembourg

— Nederland

— Sverige

— Det forente kongerike»

———

VEDLEGG II

«VEDLEGG II
I Frankrike:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, 
Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-
Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, 
Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, 
Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, 
Yvelines, ville de Paris, Vosges.

I Spania:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. mars 2001

om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr(*)

[meddelt under nummer K(2001) 951]

(2001/296/EF)

2003/EØS/23/24

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 
20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal 
utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere 
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), 
særlig artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 92/65/EØF(2) er det fastsatt en alternativ 
ordning til karantene i forbindelse med innførsel av visse 
kjøttetende husdyr til visse rabiesfrie medlemsstaters 
territorium. Ordningen krever at det kontrolleres om 
vaksinasjonen av disse dyrene er effektiv ved en 
antistofftitrering.

2) I vedtak 2000/258/EF ble AFSSA-laboratoriet i Nancy, 
Frankrike, utpekt til det særskilte instituttet som skal 
utarbeide de nødvendige kriterier for å standardisere 
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 
virkning.

3) Som et ledd i å finne alternative ordninger til karantene 
er det fastlagt en ordning for egnethetsprøving for 
rabiesantistofftitrering av vaksinerte kjøttetende husdyr.

4) AFSSA-laboratoriet i Nancy skal anvende den fastlagte 
ordningen for egnethetsprøving til å vurdere hvilke 
laboratorier som kan godkjennes for utføring av serologiske 
prøver av visse kjøttetende husdyr som er vaksinert mot 
rabies.

5) Flere medlemsstater har søkt om godkjenning for 
laboratorier som skal utføre analyser for å kontrollere 

virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende 
husdyr.

6) AFSSA-laboratoriet i Nancy har vurdert søknadene som 
er mottatt fra medlemsstatene, og har sendt resultatet av 
vurderingen til Kommisjonen.

7) Kommisjonen kan på grunnlag av vurderingsresultatene 
utarbeide en liste over laboratorier som er godkjent for 
å utføre serologisk titrering på kjøttetende husdyr som er 
vaksinert mot rabies.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Laboratoriene som er foreslått av medlemsstatene og 
godkjent for å utføre analyser for å kontrollere virkningen 
av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr, er oppført 
i vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(2)   EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 102 av 12.4.2001, s. 58, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 9.
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VEDLEGG
LABORATORIETS NAVN

Belgia

Institut Pasteur de Bruxelles
Rue Engeland 642
B-1180 Bruxelles

Danmark

Danish Veterinary Institute for Virus Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave

Tyskland

1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfurter Straße 107
D-35392 Giessen

2. Eurovir Hygiene-Institut
Dr. Thraenhart
Biotechnologiepark
D-14943 Luchenwalde

3. Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern
Veterinärstraße 2
D-85764 Oberschleißheim

Hellas

Center of Athens Veterinary Institutions Virus Department
25, Neapoleos Str
GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

Spania

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau, s/n
E-18320 Santa Fe (Granada)

Frankrike

1. AFSSA Nancy
Domaine de Pixérécourt
BP 9
F-54220 Malzeville

2. Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute Garonne
78, rue Boudou
F-31140 Launaguet

3. Laboratoire départemental de la Sarthe
128, rue de Beaugé
F-72018 Le Mans Cedex 2

Italia

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro (PD)

2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campio Boario

I-64100 Teramo

Østerrike

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchung Mödling
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
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Finland

National Veterinary and Food Research Institute

PL 368 (Hämeentie 57)
FIN-00231 Helsinki

Sverige

National Veterinary Institute
BMC, Box 585
S-751 23 Uppsala

Det forente kongerike

Veterinary Laboratories Agency
Virology Department
Woodaan Lane, New Haw, Addelstone
Surrey, KT15 3NB
United Kingdom
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KOMMISJONSVEDTAK

av 22. januar 2001

om tredje endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og 
hemoragisk virusseptikemi(*)

[meldt under nummeret K(2001) 123]

(2001/100/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 5 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ein eller fleire regionar kan i medlemsstatane få status 
som godkjend sone fri for infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi (VHS).

2) Lista over godkjende soner i Frankrike vart fastsett ved 
kommisjonsvedtak 95/125/EF(3), sist endra ved vedtak 
1999/550/EF(4).

3) Berre dei sonene som stettar krava i artikkel 5 i direktiv 
91/67/EØF, kan godkjennast.

4) Frankrike har meldt frå om eit utbrot av IHN i den 
godkjende sona «den delen av bassenget Loire som utgjør 
den øvre delen av nedbørfeltet til Huisne fra kilden for 
vassdragene fram til demningene Ferté-Bernard».

5) Difor stettar ikkje lenger denne sona krava i artikkel 5 i 
direktiv 91/67/EØF med omsyn til IHN.

6) Denne sona skal med omsyn til IHN strykast frå lista 
over godkjende soner som vart fastsette i nr. 2, «LOIRE-
BRETAGNE» under «nedbørfelt» i vedlegget til vedtak 
95/125/EF.

7) Denne sona skal framleis vere godkjend med omsyn til 
VHS.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/125/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. januar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. 
(2)    TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)    TEF L 84 av 14.4.1995, s. 8.
(4)    TEF L 209 av 7.8.1999, s. 39. 

2003/EØS/23/25

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 36 av 7.2.2001, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/70 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG

1. LISTE OVER GODKJENDE SONER MED OMSYN TIL IHN OG VHS I FRANKRIKE

 1.  ADOUR-GARONNE

 NEDBØRFELT

— bassenget Charente,

— bassenget Seudre,

— bassenga til elvane ved munningen av Gironde i departementet Charente-Maritime,

— nedbørfelta til Nive og Nivelles (departementet Pyrénées-Atlantiques),

— bassenget Forges (departementet Landes),

— nedbørfeltet til Dronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Églisottes i Monfourat,

— nedbørfeltet til Beauronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Faye,

— nedbørfeltet til Valouse (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga l’Étang des Roches-Noires,

— nedbørfeltet til Paillasse (departementet Gironde), frå kjelda fram til demninga Grand-Forge,

— nedbørfeltet til Ciron (departementa Lot-et-Garonne og Gironde), frå kjelda fram til demninga Moulin-de-
Castaing,

— nedbørfeltet til Petite Leyre (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pont-de-l’Espine i 
Argelouse,

— nedbørfeltet til Pave (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pave,

— nedbørfeltet til Escource (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Moulin-de-Barbe,

— nedbørfeltet til Geloux (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga D38 i Saint-Martin-d’Oney,

— nedbørfeltet til Estrigon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Campet-et-Lamolère,

— nedbørfeltet til Estampon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Ancienne Minoterie i 
Roquefort,

— nedbørfeltet til Gélise (departementa Landes og Lot-et-Garonne), frå kjelda fram til demninga nedanfor staden 
der Gélise og Osse møtest,

— nedbørfeltet til Magescq (departementet Landes), frå kjelda fram til munningen,

—   nedbørfeltet til Luys (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Moulin-d’Oro,

— nedbørfeltet til Neez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Jurançon,

— nedbørfeltet til Beez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Nay,

— nedbørfeltet til Gave de Cauterets (departementet Hautes-Pyrénées), frå kjelda fram til demninga Calypso ved 
kraftverket i Soulom.

 Kystområde

 Heile atlanterhavskysten mellom nordgrensa for kysten i departementet Vendée og sørgrensa for kysten i 
departementet Charente-Maritime.

 2.  LOIRE-BRETAGNE

 Nedbørfelt

— Alle nedbørfelt i regionen Bretagne, med unntak av følgjande nedbørfelt:

— Vilaine,

—  Aven,

—   Ster-Goz,

—   den nedre delen av nedbørfeltet til til Élorn,

— bassenget Sèvre-Niortaise,

— bassenget Lay,

— den øvre delen av bassenget Vienne fram til demninga Nouâtre (departementet Indre),

— bassenga til elvane ved atlanterhavskysten i departementet Vendée.
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 Kystområde

— Heile kysten av Bretagne, med unntak av følgjande delar:

— reden ved Brest,

— bukta ved Camaret,

— kystsona mellom Trévignon odde og munningen av elva Laïta,

— kystsona mellom munningen av elva Tohon og departementsgrensa.

II. LISTE OVER GODKJENDE SONER MED OMSYN TIL VHS I FRANKRIKE

 1. LOIRE-BRETAGNE

 NEDBØRFELT

— Den delen av bassenget Loire som utgjer den øvre delen av nedbørfeltet til Huisne, frå kjelda for vassdraga 
fram til demninga Ferté-Bernard.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 2001

om fjerde endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og 
hemoragisk virusseptikemi(*)

[meddelt under nummer K(2001) 349]

(2001/139/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 
28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av 
akvakulturdyr og akvakulturprodukter(1), sist endret ved 
direktiv 98/45/EF(2), særlig artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I medlemsstatene kan én eller flere regioner oppnå status 
som godkjent sone fri for infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) og/eller hemoragisk virusseptikemi 
(VHS).

2) Ved kommisjonsvedtak 93/74/EØF(3), sist endret ved 
vedtak 1999/489/EF(4), ble Danmark anerkjent som 
godkjent fastlands- og kystsone for fisk med hensyn til 
IHN og delvis som godkjent fastlands- og kystsone for 
fisk med hensyn til VHS.

3) Det er bare soner som oppfyller kravene i artikkel 5 i 
direktiv 91/67/EØF, som kan godkjennes. 

4) Danmark har meldt om et utbrudd av VHS i det 
godkjente nedbørfeltet Fiskebæk Å. Danske veterinær- 
og næringsmiddelmyndigheter har umiddelbart opphevet 
godkjenningen av dette nedbørfeltet på nasjonalt plan.

5) Denne sonen oppfyller ikke lenger kravene i artikkel 5 i 
direktiv 91/67/EØF med hensyn til VHS.

6) Fiskebæk Å skal, med hensyn til VHS, strykes fra listen 
over godkjente soner oppført i vedlegget til vedtak 
93/74/EØF.

2003/EØS/23/26

7) Da vedtak 93/74/EØF ble endret for første og annen 
gang, ble nedbørfeltene Bygholm Å og Grejs Å (vedtak 
94/450/EF(5)) og Ørum Å (vedtak 96/218/EF(6)) godkjent 
med hensyn til VHS.

8) Da vedtak 93/74/EØF ble endret for tredje gang (vedtak 
1999/489/EF), ble disse tre sonene ikke oppført på listen 
over godkjente soner.

9) De allerede godkjente sonene Bygholm Å, Grejs Å og 
Ørum Å skal føres opp på listen over godkjente soner i 
Danmark, også med hensyn til VHS.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 93/74/EØF erstattes med vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

     
(1)    EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)    EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)    EFT L 27 av 4.2.1993, s. 35.
(4)    EFT L 190 av 23.7.1999, s. 41.

(5)    EFT L 187 av 22.7.1994, s. 8.
(6)    EFT L 72 av 21.3.1996, s. 39.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2001, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

LISTE OVER GODKJENTE SONER I DANMARK MED HENSYN TIL VHS

1. Hansted Å
23. Lindenborg Å

2. Slette Å
24. Fåremølle Å

3. Hovmølle Å
25. Øster Å

4. Bredkær Bæk
26. Flynder Å

5. Grenå
27. Hasseris Å

6. Vandløb til Kilen
28. Damhus Å

7. Treå
29. Binderup Å

8. Resenkær Å
30. Karup Å

9. Alling Å
31. Vidkær Å

10. Klostermølle Å
32. Gudenåen

11. Kastbjerg
33. Dybvad Å

12. Hvidbjerg Å
34. Halkær Å

13. Villestrup Å
35. Bjørnsholm Å

14. Knidals Å
36. Storåen

15. Karup Å
37. Trend Å

16. Spang Å
38. Århus Å

17. Sæby Å
39. Lerkenfeld Å

18. Simested Å
40. Bygholm Å

19. Elling Å
41. Vester Å

20. Skals Å
42. Grejs Å

21. Uggerby Å
43. Lønnerup med tilløb

22. Jordbro Å
44. Ørum Å
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 2001

om femte endring av vedtak 95/473/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike(*)

[meldt under nummeret K(2001) 352]

(2001/159/EF)

2003/EØS/23/27

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 6, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende med 
omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og 
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatane 
få status som godkjend driftseining fri for visse 
fiskesjukdommar.

2) Lista over fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike som er 
godkjende med omsyn til IHN og VHS, vart utarbeidd 
ved kommisjonsvedtak 95/473/EF(3), sist endra ved 
vedtak 2000/172/EF(4).

3) Berre oppdrettsanlegg som stettar krava i artikkel 6 i 
direktiv 91/67/EØF, kan godkjennast.

4) Frankrike har meldt frå om utbrot av IHN ved det 
godkjende oppdrettsanlegget «Pisciculture de Sangheen, 
62102 Calais (Pas-de-Calais)» i regionen «Artois-
Picardie».

5) Difor stettar ikkje dette oppdrettsanlegget lenger krava i 
artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF med omsyn til IHN.

6) Dette oppdrettsanlegget, som er ført opp i tredje 
strekpunktet i nr. 2 «ARTOIS-PICARDIE» i vedlegget 
til vedtak 95/473/EF, skal strykast frå lista over 
fiskeoppdrettsanlegg som er godkjende med omsyn til 
IHN.

7) Dette oppdrettsanlegget skal framleis vere godkjent med 
omsyn til VHS.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/473/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   TEF L 269 av 11.11.1995, s. 31.
(4)   TEF L 55 av 29.2.2000, s. 71.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 57 av 27.2.2001, s. 54, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

I.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE 
MED OMSYN TIL IHN OG VHS

1. ADOUR-GARONNE

— Pisciculture de Sarrance
F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

— Pisciculture des Sources
F-12540 Cornus (Aveyron)

— Pisciculture de Pissos
F-40410 Pissos (Landes)

— Pisciculture de Tambareau
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

— Pisciculture «Les Fontaines d’Escot»
F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

— Pisciculture de la Forge
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

2. ARTOIS-PICARDIE

— Pisciculture du Moulin du Roy
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

— Pisciculture du Bléquin
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3. LOIRE-BRETAGNE

— SCEA «Truites du lac de Cartravers»
Bois-Boscher
F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

— Pisciculture du Thélohier
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

— Pisciculture de Plainville
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4. RHIN-MEUSE

— Pisciculture du ruisseau de Dompierre
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

— Pisciculture de la source de la Deüe
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5. SEINE-NORMANDIE

— Pisciculture du Vaucheron
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

— Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
F-38270 Beaufort (Isère)

II.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE 
MED OMSYN TIL VHS

1. ARTOIS-PICARDIE

— Pisciculture de Sangheen
F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
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KOMMISJONSVEDTAK

av 22. februar 2001

om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, 
og om oppheving av vedtak 92/532/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 426]

(2001/183/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2), 
særlig artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for å 
påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer 
ble fastsatt ved kommisjonsvedtak 92/532/EØF(3), endret 
ved vedtak 96/240/EF(4).

2) Siden vedtak 92/532/EØF ble gjort, har det funnet 
sted en praktisk og vitenskapelig utvikling, og direktiv 
91/67/EØF er blitt endret. Derfor må prøvetakingsplanene 
og de diagnostiske metodene ajourføres.

3) Ajourføringen gjelder undersøkelse og identifikasjon 
av virus som forårsaker hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), og 
endringer i samsvar med de siste endringene av direktiv 
91/67/EØF.

4) Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer, 
nedsatt ved rådsdirektiv 93/53/EØF(5), er blitt rådspurt.

5) Av klarhetshensyn bør vedtak 92/532/EØF om fastsettelse 
av planer for prøvetaking og diagnostiseringsmetoder for 
å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer 
oppheves.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for å påvise 
og bekrefte forekomst av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Vedtak 92/532/EØF oppheves.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/28

(1)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   EFT L 337 av 21.11.1992, s. 18.
(4)   EFT L 79 av 29.3.1996, s. 19.
(5)   EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2001, s. 65, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

PRØVETAKINGSPLANER OG DIAGNOSTISKE METODER FOR Å PÅVISE OG 
BEKREFTE FOREKOMST AV HEMORAGISK VIRUSSEPTIKEMI (VHS) OG INFEKSIØS 

HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

INNLEDNING

Dette vedlegg:

a) fastsetter retningslinjer for og minstekrav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte 
forekomst av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN),

b) integrerer bestemmelsene i vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF for godkjenning og opprettholdelse av den 
statusen som soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, har oppnådd,

c) fastsetter bestemmelser med sikte på riktig diagnostisering av VHS og IHN og offentlig godkjenning av statusen 
for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, i samsvar med artikkel 5 og 6 i direktiv 91/67/EØF,

d) er rettet til både myndighetene som er ansvarlige for å bekjempe VHS og IHN, og laboratoriepersonalet som 
foretar undersøkelsene i forbindelse med disse sykdommene. Derfor er det lagt vekt på prøvetakingsmetoder, 
prinsipper for og anvendelse av laboratorieundersøkelser, evaluering av resultatene av undersøkelsene og detaljerte 
laboratorieteknikker. Ved behov kan imidlertid laboratoriene endre undersøkelsene som er beskrevet i vedlegget, 
eller bruke andre undersøkelser, forutsatt at det kan dokumenteres at følsomheten og spesifisiteten er den samme.

I del I fastsettes prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for overvåking av VHS og IHN med sikte på å oppnå og 
opprettholde status som godkjent sone eller godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

I del II beskrives de diagnostiske metodene for å bekrefte forekomst av VHS og IHN ved mistanke.

I del III fastsettes kriterier og retningslinjer for et program for offentlig helsekontroll som dokumenterer at det ikke 
tidligere har forekommet VHS og/eller IHN.

Del IV inneholder anbefalinger med hensyn til framgangsmåten for titrering av VHS- og IHN-virus for å kontrollere 
om cellekulturene er mottakelige for infeksjon.

Del V inneholder en liste over bokstavord og forkortelser.

DEL I

Prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for overvåking av VHS og IHN med sikte på å oppnå og 
opprettholde status som godkjent sone eller godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent

I. Kontroll og prøvetaking

1. Generelle bestemmelser om klinisk helsekontroll, prøvetaking og utvelging av prøver til overvåking av soner eller 
oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller 
IHN-status

 Den kliniske helsekontrollen og prøvetakingen av fiskevev og/eller rognvæske i soner eller oppdrettsanlegg i soner 
som ikke er godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status i samsvar med 
vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF er sammenfattet i tabell 1A, 1B og 1C. Nærmere opplysninger er fastsatt i 
del I.I.2-I.I.4. Tabell 1A og 1B får ikke anvendelse på nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin 
virksomhet med fisk, egg eller gameter fra en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke 
er godkjent, forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i direktiv 91/67/EØF vedlegg C avsnitt I.A.6.a) eller I.A.6.b) 
eller II.A.3.a) eller II.A.3.b).

 De kliniske kontrollene skal foretas i tidsrommet oktober til juni, eller når som helst når vanntemperaturen er under 
14 °C. I oppdrettsanlegg der det skal foretas klinisk helsekontroll to ganger i året, skal det være minst fire måneder 
mellom hver kontroll. Alle produksjonsenheter (dammer, kummer, notposer osv.) må kontrolleres for å undersøke 
om det finnes død fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. Det er særlig viktig å kontrollere vannavløpet, der 
det ofte samler seg svimere på grunn av strømmen.
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 Fisk til prøvetaking skal velges ut på følgende måte:

— Dersom det forekommer regnbueørret, skal fisk av denne arten utgjøre hele prøven. Dersom det ikke 
forekommer regnbueørret, skal prøven omfatte fisk av alle de øvrige arter som er representert, i den grad disse 
artene er mottakelige for VHS- og/eller IHN-virus (som angitt i vedlegg A til rådsdirektiv 91/67/EØF). Artene 
skal være forholdsmessig representert i prøven.

— Dersom vannet som brukes til fiskeoppdrett, kommer fra mer enn én kilde, skal prøven inneholde fisk fra alle 
vannkildene.

— Dersom det finnes svimere, fisk med unormal atferd eller som nylig er død (ennå ikke gått i oppløsning), 
må disse i første rekke tas med i prøven. Dersom det ikke finnes slik fisk, skal prøven bestå av frisk fisk 
med normal atferd som er samlet opp på en slik måte at alle deler av oppdrettsanlegget og alle årsklasser er 
forholdsmessig representert i prøven.

2. Særlige bestemmelser, herunder prøvetaking, om overvåking av soner eller oppdrettsanlegg i soner som ikke er 
godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status

1. En sone eller et oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, som overvåkes av de offentlige myndigheter, 
kan oppnå godkjent VHS- og/eller IHN-status dersom de underkastes ett av følgende to programmer:

a) Modell A — toårig overvåkingsprogram

 Etter at de har vært fri for kliniske eller andre tegn på VHS og/eller IHN i minst to år, skal alle 
oppdrettsanlegg i sonen eller oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, gjennomgå helsekontroll to 
ganger i året i to år. I denne toårige kontrollperioden før status som godkjent kan oppnås, må det fortsatt 
ikke finnes kliniske eller andre tegn på VHS og/eller IHN, og prøver skal samles opp og undersøkes i 
samsvar med tabell 1A. Videre skal prøvene utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-
I.IV, og laboratorieundersøkelsene skal gi VHS- og/eller IHN-negative resultater, eller

b) Modell B — toårig overvåkingsprogram med redusert prøvestørrelse

 Etter at det er gjennomført et program for offentlig helsekontroll som dokumenterer at det ikke har 
forekommet VHS og/eller IHN på minst fire år, skal alle oppdrettsanlegg i sonen eller oppdrettsanlegg 
i en sone som ikke er godkjent, gjennomgå helsekontroll to ganger i året i to år. I denne toårige 
kontrollperioden før status som godkjent kan oppnås, må det fortsatt ikke finnes kliniske eller andre tegn 
på VHS og/eller IHN, og prøver skal samles opp og undersøkes i samsvar med tabell 1B. Videre skal 
prøvene utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-I.IV, og laboratorieundersøkelsene 
skal gi VHS- og/eller IHN-negative resultater. For at de offentlige myndigheter skal kunne godkjenne 
programmet for offentlig helsekontroll som dokumentasjon på at det ikke forekommer VHS og/eller IHN, 
skal det oppfylle kriteriene og retningslinjene fastsatt i del III.

2. Særlige bestemmelser om godkjenning av nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin 
virksomhet med fisk, egg eller gameter fra en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som 
ikke er godkjent.

 Nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin virksomhet med fisk, egg eller gameter fra 
en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, kan oppnå status som 
godkjent i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 91/67/EØF vedlegg C avsnitt I.A.6.a)/b) eller II.A.3.a)/b). 
Tilsvarende får prøvetakingsbestemmelsene fastsatt i modell A og B ovenfor (del I.I.2.1.a) og I.I.2.1.b)), ikke 
anvendelse på slike oppdrettsanlegg.

3. Overvåkingsprogram for opprettholdelse av godkjent VHS- og/eller IHN-status

 For at en sone eller et oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, skal kunne opprettholde godkjent 
VHS- og/eller IHN-status, skal det foretas kontroll og prøvetaking for undersøkelse i samsvar med tabell 1C. 
Prøvene skal utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-I.IV, og laboratorieundersøkelsene skal 
gi VHS- og/eller IHN-negative resultater.

3. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Før prøven sendes eller overføres til laboratoriet, fjernes de organdeler som skal undersøkes, fra fisken med sterile 
redskaper og overføres til sterile reagensglass av plast som inneholder transportmediet, dvs. et cellekulturmedium 
med 10 % kalveserum og antibiotika. Det anbefales å bruke kombinasjonen 200 IE penicillin, 200 µg 
streptomycin og 200 µg kanamycin per ml, men andre typer antibiotika med dokumentert virkning kan også 
brukes. Vevsmaterialet som skal undersøkes, er milt, fornyre og dessuten hjerte eller hjerne. I enkelte tilfeller skal 
rognvæske undersøkes (tabell 1 A-C).
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 Prøver av rognvæske eller organdeler fra høyst ti fisker (tabell 1 A-C) kan slås sammen i ett sterilt reagensglass 
som inneholder minst 4 ml transportmedium og utgjør en samleprøve. Vevet i hver prøve skal veie minst 
0,5 gram (g).

 Reagensglassene plasseres i isolerte beholdere (f.eks. tykkveggede polystyrenkasser) med nok is eller 
«fryseelementer» i til å sikre at prøvene holdes nedkjølt under transport til laboratoriet. Frysing må unngås. Prøvens 
temperatur under transport bør aldri overstige 10 °C, og det bør fortsatt være is i transportbeholderen ved ankomst, 
eller ett eller flere fryseelementer skal fortsatt være delvis eller helt fryst.

 Den virologiske undersøkelsen skal begynne snarest mulig og senest 48 timer etter prøvetakingen. I 
unntakstilfeller(1) kan den virologiske undersøkelsen begynne senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt at 
materialet som skal undersøkes, er beskyttet av transportmediet, og at temperaturkravene under transport kan 
oppfylles (del I.I.3. tredje ledd).

 Hel fisk kan sendes til laboratoriet dersom temperaturkravene under transport kan oppfylles. Hel fisk kan pakkes i 
absorberende papir og må deretter sendes i plastpose, kjølt som angitt ovenfor. Levende fisk kan også sendes.

 All emballering og merking skal foretas på egnet måte i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale 
transportregler.

4. Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Etter avtale med det aktuelle diagnoselaboratoriet kan også annet fiskevev tas ut og klargjøres for 
tilleggsundersøkelser

II. Klargjøring av prøver for virologisk undersøkelse

1. Frysing i unntakstilfeller

 Dersom det oppstår praktiske vanskeligheter (f.eks. dårlige værforhold, helligdager eller fridager, 
laboratorieproblemer osv.) som hindrer inokulasjon av cellene innen 48 timer etter at vevsprøvene er tatt, kan 
vevsprøvene fryses i et cellekulturmedium ved –20 °C eller lavere temperatur, og den virologiske undersøkelsen 
foretas innen 14 dager. Vevet kan imidlertid fryses og tines bare én gang før undersøkelsen. Det skal føres et 
register med nærmere opplysninger om årsaken til hver enkelt frysing av vevsprøver (f.eks. uvær, døde cellerekker 
osv.)

2. Homogenisering av organer

 I laboratoriet skal vevet i reagensglassene homogeniseres fullstendig (med stomacher, mikser eller morter og støter 
med steril sand) og deretter resuspenderes i det opprinnelige transportmediet. 

 Dersom en prøve består av hel fisk mindre enn 4 cm, må den deles opp i små stykker med steril saks eller skalpell 
etter at kroppsdelen bak gattåpningen er fjernet. Dersom en prøve består av hel fisk mellom 4 og 6 cm, skal 
innvollene, herunder nyrer, samles opp. Dersom en prøve består av hel fisk større enn 6 cm, skal vevsprøvene tas 
som beskrevet i del I.I.3. Vevsprøvene skal deles opp i små stykker med steril saks eller skalpell, homogeniseres 
som beskrevet ovenfor og resuspenderes i transportmediet. 

 Det endelige forholdet mellom vevsmaterialet og transportmediet skal justeres til 1:10 på laboratoriet.

3. Sentrifugering av homogenat

 Homogenatet sentrifugeres i kjølesentrifuge ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15 minutter, og supernatanten tas 
av og behandles enten i fire timer ved 15 °C eller over natten ved 4 °C med antibiotika; på dette stadiet kan for 
eksempel 1 mg gentamicin/ml brukes.

 Dersom prøven er sendt i et transportmedium (dvs. i antibiotika), bør supernatanten ikke behandles ytterligere med 
antibiotika.

 Behandlingen med antibiotika tar sikte på å unngå bakteriell forurensning av prøvene og gjøre filtrering gjennom 
membranfilter overflødig.

 Dersom den oppsamlede supernatanten lagres ved –80 °C innen 48 timer etter prøvetakingen, kan den brukes om 
igjen til virologisk undersøkelse bare én gang.

(1)   I unntakstilfeller, for eksempel når fisk samles opp i svært fjerntliggende områder uten daglig postgang.
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 Dersom det oppstår praktiske vanskeligheter (f.eks. svikt i varmeskap, problemer med cellekulturer osv.) som 
hindrer inokulasjon av cellene innen 48 timer etter at vevsprøvene er tatt, kan supernatanten fryses ved –80 °C og 
den virologiske undersøkelsen foretas innen 14 dager.

 Før cellene inokuleres, blandes supernatanten med en tilsvarende mengde av en hensiktsmessig fortynnet gruppe 
antisera mot naturlig forekommende serotyper av IPN-virus, og dette inkuberes i minst én time ved 15 °C eller i 
høyst 18 timer ved 4 °C. Antiserumet må ha et titer på minst 1/2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonsprøve.

 Behandlingen av alle inokulater med antiserum mot IPN-virus (et virus som i enkelte områder i Europa forekommer 
i 50 % av fiskeprøvene) tar sikte på å hindre utvikling av CPE som skyldes IPN-virus i inokulerte cellekulturer. 
Dette reduserer varigheten av de virologiske undersøkelsene, samt antall tilfeller der CPE ville måtte anses som et 
mulig tegn på VHS- eller IHN-virus.

 Når prøvene kommer fra produksjonsenheter som anses for å være fri for IPN, kan behandling av inokulater med 
antiserum mot IPN-virus unnlates.

III. Virologisk undersøkelse

1. Cellekulturer og medier

 BF-2- eller RTG-2-celler og EPC- eller FHM-celler dyrkes ved en temperatur på 20-30 °C i et hensiktsmessig 
medium, f. eks. Eagle’s MEM (eller modifiserte utgaver), tilsatt 10 % føtalt bovint serum og antibiotika i 
standardkonsentrasjoner.

 Når cellene dyrkes i lukkede kolber, anbefales det at mediet bufres med hydrogenkarbonat. Når cellene dyrkes i 
åpne enheter, kan mediet som brukes, bufres med Tris-HCl (23 mM) og natriumhydrogenkarbonat (6 mM). pH-
verdien skal være 7,6 ± 0,2.

 Cellekulturer som skal brukes til inokulasjon med vevsmateriale, bør være unge (4-48 timer) og i aktiv vekst (ikke 
konfluerende) på inokulasjonstidspunktet.

2. Inokulasjon av cellekulturer

 En organsuspensjon behandlet med antibiotika inokuleres i cellekulturer i to fortynninger, dvs. primærfortynningen 
og i tillegg en fortynning i forholdet 1:10, som gir endelige fortynninger av vevsmateriale i et cellekulturmedium 
på henholdsvis 1:100 og 1:1 000 (for å unngå homologisk interferens). Minst to cellerekker må inokuleres (se 
del I.III.1). Forholdet mellom inokulatets størrelse og mengde cellekulturmedium bør være ca. 1:10.

 For hver fortynning og hver cellerekke skal det minst brukes et celleareal på ca. 2 cm2, tilsvarende én brønn på en 
cellekulturplate med 24 brønner. Bruk av cellekulturplate anbefales, men andre enheter med lignende eller større 
vekstflate kan også godtas.

3. Inkubasjon av cellekulturer

 Inokulerte cellekulturer inkuberes ved 15 °C i sju til ti døgn. Dersom fargen på cellekulturmediet endrer seg fra rød 
til gul, noe som indikerer syredannelse i mediet, justeres pH-verdien med en steril løsning av hydrogenkarbonat 
eller tilsvarende stoffer for å sikre at cellene er mottakelige for virusinfeksjon.

 Minst hver sjette måned eller dersom det er mistanke om at cellenes mottakelighet er redusert, foretas det en 
titrering av fryste beholdninger av VHS- og IHN-virus for å kontrollere at cellekulturene er mottakelige for 
infeksjon. En anbefalt framgangsmåte er angitt i del IV.

4. Mikroskopi

 Inokulerte cellekulturer skal kontrolleres regelmessig (minst tre ganger per uke) for forekomst av CPE, ved ca. 
40-150 ganger forstørrelse. Dersom det påvises tydelig CPE, må prosedyrene for virusidentifikasjon i samsvar med 
del I.IV straks iverksettes.

5. Subkultivering

 Dersom det ikke er påvist CPE etter primærinkubasjon i sju til ti døgn, foretas subkultivering på friske cellekulturer 
med et celleareal av tilsvarende størrelse som for primærkulturen.

 Deler av mediet (supernatanten) fra alle kulturer/brønner som utgjør primærkulturen, blandes for hver cellerekke 
sju til ti døgn etter inokulasjon. Blandingene inokuleres så i homologe cellekulturer som er ufortynnet eller 
fortynnet i forholdet 1:10 (som gir sluttfortynninger av supernatanten på henholdsvis 1:10 og 1:100), som beskrevet 
i del I.III.2. Alternativt inokuleres deler på 10 % av mediet som utgjør primærkulturen, direkte inn i en brønn 
med friske cellekulturer (brønn-til-brønn-subkultivering). Før inokulasjon kan fortynningene preinkuberes med 
passende fortynnet antiserum mot IPN-virus, som beskrevet i del I.II.3.
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 Deretter inkuberes de inokulerte kulturene i sju til ti døgn ved 15 °C og observeres i samsvar med bestemmelsene 
i del I.III.4.

 Dersom det påvises giftig CPE i løpet av de første tre inkubasjonsdøgnene, kan det på dette stadiet foretas en 
subkultivering, men cellene må da inkuberes i sju døgn og gjennomgå en ny subkultivering, etterfulgt av ytterligere 
sju døgns inkubasjon. Dersom giftig CPE utvikles etter tre døgn, kan cellene passeres én gang og inkuberes for å nå 
et samlet antall på 14 døgn fra primærinokulasjonen. Det bør ikke forekomme tegn på giftighet i løpet av de siste 
sju inkubasjonsdøgnene. 

 Dersom det på tross av behandling med antibiotika oppstår bakteriell forurensning, skal supernatanten før 
subkultivering sentrifugeres ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15-30 minutter og/eller filtreres gjennom et 0,45 µm-
filter (svakt proteinbindende membranfilter). Videre er framgangsmåten for subkultivering den samme som for 
giftig CPE.

IV. Virusidentifikasjon

1. Prøver for identifikasjon av virus

 Dersom det er påvist CPE i en cellekultur, samles mediet (supernatanten) opp og undersøkes ved en eller flere 
av følgende metoder: nøytralisering, IF, ELISA. Dersom prøvene ikke gjør sikker identifikasjon av viruset mulig 
i løpet av en uke, må supernatanten overføres til et nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer, eller til 
Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer for øyeblikkelig identifikasjon.

2. Nøytralisering

 Celler fra den oppsamlede supernatanten fjernes ved sentrifugering (2 000-4 000 × g) eller ved membranfiltrering 
(0,45 µm) gjennom et svakt proteinbindende membranfilter, og supernatanten fortynnes 1:100 og 1:10 000 i et 
cellekulturmedium.

 Delmengder av de to supernatantfortynningene blandes og inkuberes separat i 60 minutter ved 15 °C, med like 
deler av følgende reagenser:

— serum som inneholder gruppespesifikt antistoff mot VHS-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— serum som inneholder gruppespesifikt antistoff mot IHN-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— gruppe antiserum mot naturlig forekommende serotyper av IPN-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— bare dyrkingsmedium (positiv kontroll).

 For hver virus-serum-blanding inokuleres minst to cellekulturer med 50 µl av hver blanding av virus og serum og 
inkuberes ved 15 °C. Utviklingen av CPE kontrolleres som angitt i del I.III.4.

 Visse VHS-virusstammer reagerer ikke i nøytraliseringsprøver. Slike isolater må identifiseres ved hjelp av IF eller 
ELISA.

 Andre nøytraliseringsprøver med dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

3. IF

 For hvert virusisolat som skal identifiseres, strykes det ut celler på minst åtte dekkglass eller tilsvarende i en tetthet 
som gir en sammenflyting på 60-90 % etter 24 timers dyrking. EPC-celler anbefales til dette formålet fordi de lett 
fester seg til glassoverflater, men andre cellerekker som BF-2, RTG-2 eller FHM kan også brukes.

 Når cellene har satt seg fast på glassoverflaten (ca. én time etter utstryking), eller når kulturene har vært inkubert 
i inntil 24 timer, inokuleres viruset som skal identifiseres. Fire kulturer inokuleres i et volum-til-volum-forhold på 
1:10 og fire kulturer i forholdet 1:1 000. Disse inkuberes deretter ved 15 °C i 20-30 timer.

 Etter inkubasjonen skylles kulturene to ganger i Eagle’s MEM uten serum, fikseres med 80 % iskald aceton 
og farges ved bruk av to-lags IFAT. Det første reagenslaget består av poly- eller monoklonale antistoffer av 
referansekvalitet. Det andre reagenslaget er et fluorkromkonjugert antiserum mot immunglobulinet brukt i første 
lag. For hvert antiserum som undersøkes, skal det farges minst én høydosert og én lavdosert inokulert kultur. 
Prøven må også omfatte en egnet negativ og positiv kontroll. Fluorkromer som FITC og TRITC anbefales.

 En glyserol-saltløsning brukes for å montere fargede kulturer. Kulturene undersøkes ved innfallende ultrafiolett 
lys. Bruk 10 × eller 12 × okular og × 25 eller × 40 objektivlinse med numerisk blenderåpning på henholdsvis > 0,7 
og > 1,3.

 IF-metoden beskrevet ovenfor, er angitt som eksempel. Andre IF-metoder (med hensyn til cellekulturer, fiksering 
og antistoffer av referansekvalitet) med dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

(1)   Eller som angitt av referanselaboratoriet med hensyn til antiseraenes eventuelle cytotoksisitet.
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4. ELISA

 Brønner i mikrotiterplater dekkes natten over med anbefalte fortynninger av deler av renset immunglobulin av 
antistoffer av referansekvalitet.

 Etter at brønnene er skylt med PBS-Tween-20 buffer, tilføres de viruset som skal identifiseres i to eller fire gangers 
fortynninger; la så viruset reagere med dekkantistoffet i 60 minutter ved 37 °C. Skyll med PBS-Tween-20 buffer, 
tilsett biotinylerte antistoffer med en tilsvarende spesifisitet som dekkantistoffet, og la dette reagere i 60 minutter 
ved 20 °C. Etter nok en skylling som angitt ovenfor, tilsettes HRP-konjugert streptavidin; la så dette reagere i én 
time ved 20 °C. Etter en siste skylling vil bundet enzym bli synlig ved bruk av egnede ELISA-substrater (OPD eller 
andre).

 Denne ELISA-metoden, som er basert på biotin og avidin, er angitt som eksempel. Andre ELISA-metoder med 
dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

TABELL 1A

Kontroll- og prøvetakingsordning for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, for den toårige 
kontrollperioden før godkjent VHS- og/eller IHN-status kan oppnås

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I i dette vedlegg)

Antall kliniske 
kontroller per år 

(i to år)

Antall 
laboratorie-

undersøkelser per 
år (i to år)

Laboratorieundersøkelse for virus(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 120 (1. kontroll)(2)
150 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(3)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 1 0 150 (1. eller 2. 
kontroll)(3)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 2 150 (1. og 2. kontroll) 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 120 (1. kontroll)
150 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(3)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg for 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll)(4) 0

c) Oppdrettsanlegg uten 
laksefisk uten stamfisk

2 2 150 (1. og 2. kontroll) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    En redusert prøvestørrelse som oppført i tabell 1B, kan også benyttes dersom kravene i del II.1, I.I.2.1.b) og III er oppfylt.
(2)    Kliniske kontroller.
(3)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(4)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
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TABELL 1B

Kontroll- og prøvetakingsordning for den toårige kontrollperioden før godkjent VHS- og/eller IHN-status kan 
oppnås i soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, og som kan dokumentere offisielt at disse 

sykdommene ikke har forekommet

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I og III i dette vedlegg)

Antall kliniske 
kontroller per år 

(i to år)

Antall 
laboratorie-

undersøkelser per 
år (i to år)

Laboratorieundersøkelse for virus

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 0 (1. kontroll)(1)
30 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(2)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 1 0 30 (1. eller 
2. kontroll)(2)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll) 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 0 (1. kontroll)
30 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(2)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg for 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll)(3) 0

c) Oppdrettsanlegg uten 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    Kliniske kontroller.
(2)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(3)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.

TABELL 1C

Kontroll- og prøvetakingsordning for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, med sikte på å 
opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I i dette vedlegg)

Antall kliniske kontroller per år

Antall fisker i prøven for laboratorieundersøkelse(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 20 (1. eller 2. kontroll) 10 (1. eller 2. kontroll)(2)
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b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 0 30 (1. eller 2. kontroll)(2)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 30 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 20 (1. eller 2. kontroll) 10 (1. eller 2. kontroll)(2)

b) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

1 30(3) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    I godkjente soner skal det bare tas prøver fra 50 % av sonens fiskeoppdrettsanlegg etter tur hvert år. I godkjente oppdrettsanlegg i soner 
som ikke er godkjent, skal det tas prøver hvert år.

(2)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(3)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.

DEL II

Diagnostiske metoder for bekreftelse av VHS og IHN ved mistanke om utbrudd

IHN og VHS kan diagnostiseres ved en av følgende metoder:

— A. Vanlig virusisolering med påfølgende serologisk virusidentifikasjon.

— B. Virusisolering med samtidig serologisk virusidentifikasjon.

— C. Andre diagnostiske metoder (IFAT, ELISA).

Det første bekreftede tilfellet av IHN og/eller VHS i oppdrettsanlegg i godkjente soner kan ikke være basert bare på 
metode C. Metode A eller metode B må også benyttes.

Vevsmateriale beregnet på virologisk undersøkelse kan i enkelte tilfeller følges av tilleggsmateriale for bakteriologisk, 
parasittologisk, histologisk eller annen undersøkelse med sikte på differensialdiagnose. 

A. Vanlig virusisolering med påfølgende serologisk virusidentifikasjon

I.1. Utvelging av prøver

 Minst ti fisker med typiske tegn på IHN eller VHS velges ut for undersøkelse.

I.2. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Se del I.I.3.

I.3.  Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Se del I.I.4.

II. Klargjøring av prøver for virologisk undersøkelse

 Se del I.II.

III. Virologisk undersøkelse

 Se del I.III.

IV. Virusidentifikasjon

 Se del I.IV.

B. Virusisolering med samtidig serologisk virusidentifikasjon

I.1. Utvelging av prøver

 Se del II.A.I.1.

I.2. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Se del I.I.3.

Antall kliniske kontroller per år

Antall fisker i prøven for laboratorieundersøkelse(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)
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I.3. Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Se del I.I.4.

II.1. Homogenisering av organer

 Se del I.II.2.

II.2. Sentrifugering av homogenat

 Homogenatet sentrifugeres i kjølesentrifuge ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15 minutter, og supernatanten 
tas av og behandles i fire timer ved 15 °C med antibiotika, for eksempel 1 mg gentamicin/ml, eller ved 
membranfiltrering (0,45 µm) gjennom et svakt proteinbindende membranfilter.

II.3. Behandling av supernatant med diagnostiske antisera

 Organsuspensjonen som er behandlet med antibiotika eller membranfiltrert, fortynnes 1:10 og 1:1 000 i et 
cellekulturmedium, og delmengder blandes og inkuberes i 60 minutter ved 15 °C med like deler av reagensene 
oppført i del I.IV.2.

III.1. Cellekulturer og medier

 Se del I.III.1.

III.2. Inokulasjon av cellekulturer

 Fra hver blanding av virus og serum (klargjort i samsvar med del II.B.II.3) inokuleres minst to cellekulturer per 
cellerekke med 50 µl hver.

III.3. Inkubasjon av cellekulturer

 Se del I.III.3.

III.4 Mikroskopi

 Inokulerte cellekulturer undersøkes daglig for forekomst av CPE, ved 40-150 ganger forstørrelse. Dersom et av 
de antisera som er brukt, hindrer utvikling av CPE, kan viruset anses for å være tilsvarende identifisert.

 Dersom ikke noe antiserum hindrer utviklingen av CPE, må det iverksettes prosedyrer for virusidentifikasjon i 
samsvar med del I.IV.

III.5 Subkultivering

 Dersom det ikke er utviklet CPE etter sju til ti døgn, må det foretas subkultivering fra kulturer inokulert med 
supernatant pluss medium (del II.B.II.3), i samsvar med del I.III.5.

C. Andre diagnostiske metoder

Supernatant klargjort som beskrevet i del I.II.2, kan analyseres ved bruk av IFAT eller ELISA i samsvar med henholdsvis 
del I.IV.3 eller I.IV.4. Disse hurtigmetodene skal suppleres med en virologisk undersøkelse i samsvar med A eller B 
innen 48 timer etter prøvetaking dersom:

a) prøven gir negativt resultat, eller

b) prøven gir positivt resultat med materiale som representerer det første tilfellet av IHN eller VHS i en godkjent 
sone.

Vevsmateriale kan analyseres ved bruk av andre diagnostiske metoder som RT-PCR, IF på fryste deler eller 
immunhistokjemi på formalinfiksert vevsmateriale. Slike metoder skal alltid ledsages av inokulasjon av ufiksert 
vevsmateriale på cellekulturer.

DEL III

Dokumentasjon av at VHS og/eller IHN ikke har forekommet i soner eller oppdrettsanlegg i soner som ikke er 
godkjent

Retningslinjer og kriterier for et program for offentlig helsekontroll

1. Et program for helsekontroll kan iverksettes bare:

— etter at det er gjennomført et offentlig godkjent utryddelsesprogram for VHS- og/eller IHN-virus som også 
omfatter fjerning av all fisk i oppdrettsanlegget, rengjøring, desinfisering og brakklegging før gjenutsetting av 
fisk fra godkjente oppdrettsanlegg, eller

— i oppdrettsanlegg der det ikke har forekommet VHS- eller IHN-virusinfeksjon.

2. Programmet for helsekontroll skal bygge på både kliniske kontroller og laboratorieundersøkelser.

3. Programmet skal omfatte to kliniske kontroller hvert år i samsvar med retningslinjene angitt i del I.
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4. Ved minst én av kontrollene som skal foretas hvert år, skal det tas 30 prøver av fiskevev og/eller rognvæske fra 
hvert oppdrettsanlegg. Prøvene skal utvelges, klargjøres og gjennomgå laboratorieundersøkelse i samsvar med del 
I, II og IV.

5. Programmet for helsekontroll skal gjennomføres i minst fire år i alle oppdrettsanlegg i den sonen eller i det 
oppdrettsanlegget (i en sone som ikke er godkjent) som skal godkjennes.

6. For at programmet skal kunne godkjennes offentlig, må det ikke forekomme eller påvises tilfeller av VHS eller 
IHN (ingen klinisk infeksjon eller virusisolering).

DEL IV

Titreringsmetode for å kontrollere om cellekulturene er mottakelige for infeksjon

Anbefalte titreringsmetoder nevnt i del I.III.3, er angitt nedenfor.

Minst to VHS-virusisolater og ett IHN-virusisolat bør brukes. Isolatene bør representere hovedgruppene av virus 
i EU, dvs. for VHS-virus ett sykdomsframkallende isolat fra regnbueørret i ferskvann og ett marint isolat som er 
sykdomsframkallende for piggvar, og for IHN-virus en europeisk stamme som er sykdomsframkallende for regnbueørret. 
Det bør brukes veldefinerte isolater fra medlemsstatene. Fellesskapets referanselaboratorier for fiskesykdommer kan 
levere referanseisolater.

Viruspartier i cellekulturer med lavt passasjetall dyrkes i cellekulturflasker på BF-2- eller RTG-2-celler for VHS-virus, 
og på EPC- eller FHM-celler for IHN-virus. Det bør brukes et cellekulturmedium med minst 10 % serum. Bruk lav 
MOI ved inokulering (< 1).

Ved full CPE høstes virus ved sentrifugering av cellekultursupernatanten ved 2 000 × g i 15 minutter, steriliseres ved 
filtrering gjennom et 0,45 µm-membranfilter og fordeles i merkede fryserør. Viruset oppbevares ved –80 °C.

En uke etter frysing tines tre glass med hvert virus i kaldt vann og titreres på sine respektive cellerekker. Minst hver 
sjette måned, eller når det er mistanke om at cellerekkens mottakelighet er redusert, tines og titreres hvert virusisolat.

Titreringsmetodene skal beskrives nøyaktig, og den samme metoden skal benyttes hver gang

Titrering til fortynningssluttpunktet skal gjentas minst seks ganger på hvert fortynningstrinn. Titrene sammenlignes med 
tidligere titre. Dersom titeren av et av de tre virusisolatene faller to logaritmer eller mer i forhold til den opprinnelige 
titeren, bør cellerekken ikke lenger benyttes til kontrollformål.

Dersom forskjellige cellerekker oppbevares i laboratoriet, bør hver rekke undersøkes atskilt.

Registre bør oppbevares i minst ti år.

DEL V

Bokstavord og forkortelser

BF-2 lakseabbor-fibroblast (cellerekke)

CPE sykdomsframkallende effekt

CRL Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer

ELISA enzymmerket antistoffprøve

EPC Epithelioma papulosum cyprinii (cellerekke)

FHM ørekyte (cellerekke)

FITC fluoresceinisotiocyanat

Hepes N-2-hydroksyetylpiperazin-N´-2-etansulfonsyre

HRP pepperrotperoksidase

IF immunfluorescens

IFAT indirekte fluorescens-antistoffteknikk

IHN(V) infeksiøs hematopoietisk nekrose (virus)

IPN(V) infeksiøs pankreasnekrose (virus)

MEM minste essensielle medium
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MOI infeksjonsfaktor (forhold mellom antall infeksiøse viruspartikler og antall kjente celler i kulturen som viruset 
tilsettes)

OPD 1,2-diaminobenzen

PBS fosfatbufret saltløsning

RGT-2 kjønnskjertel fra regnbueørret (cellerekke)

RT-PCR omvendt transkriptase-polymerasekjedereakjon

Tris-HCl tris(hydroksymetyl)aminometan — HCl

TRITC tetrametylrhodaminisotiocyanat

VHS(V) hemoragisk virusseptikemi (virus)
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2001

om tredje endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark(*)

[meldt under nummeret K(2001) 453]

(2001/185/EF)

2003/EØS/23/29

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 93/74/EØF(3), sist endra ved 
vedtak 1999/489/EF(4), fekk Danmark status som 
godkjend sone med omsyn til infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) for heile territoriet sitt.

2) Fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende 
med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i 
medlemsstatane få status som godkjend driftseining fri 
for denne sjukdommen.

3) Lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark 
vart utarbeidd ved kommisjonsvedtak 96/233/EF(5), sist 
endra ved vedtak 1999/512/EF(6).

4) Danmark har lagt fram for Kommisjonen grunnane 
for å gje, med omsyn til hemoragisk virusseptikemi 
(VHS), ytterlegare to fiskeoppdrettsanlegg status som 
godkjend driftseining i ei sone som ikkje er godkjend, 
og dei nasjonale føresegnene som sikrar at reglane for å 
vidareføre godkjenninga vert stetta.

5) Kommisjonen og medlemsstatane har granska dei 
opplysningane som Danmark har lagt fram om desse 
oppdrettsanlegga.

6) Granskinga syner at desse oppdrettsanlegga stettar krava 
i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

7) Difor kan desse oppdrettsanlegga få status som godkjend 
driftseining i ei sone som ikkje er godkjend.

8) Desse oppdrettsanlegga bør førast opp i lista over 
godkjende oppdrettsanlegg.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 96/233/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   TEF L 27 av 4.2.1993, s. 35.
(4)   TEF L 190 av 23.7.1999, s. 41.
(5)   TEF L 77 av 27.3.1996, s. 33.
(6)   TEF L 195 av 28.7.1999, s. 37.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2001, s. 78, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I DANMARK SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

1. Vork Dambrug
DK-6040 Egtved

2. Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm

3. Søstremosegård
DK-4400 Kalundborg

4. Bækkelund Dambrug
DK-6950 Ringkøbing

5. Borups Geddeopdræt
DK-6950 Ringkøbing

6. Bornholms Lakseklækkeri
DK-3730 Nexø

7. Langes Dambrug
DK-6940 Lem St.

8. Brænderigårdens Dambrug
DK-6971 Spjald

9. Siglund Fiskeopdræt
DK-4780 Stege
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2001

om endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia(*)

[meddelt under nummer K(2001) 459]

(2001/187/EF)

2003/EØS/23/30

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2), 
særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med 
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og 
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene 
få status som godkjent oppdrettsanlegg fri for disse 
sykdommene.

2) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia ble 
fastsatt ved kommisjonsvedtak 98/357/EF(3).

3) Italia har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å gi, 
med hensyn til IHN og VHS, to andre fiskeoppdrettsanlegg 
i den autonome provinsen Trento status som godkjent 
oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, samt 
de nasjonale bestemmelsene som sikrer at vilkårene for 
opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått 
de begrunnelsene som Italia har framlagt om hvert 
oppdrettsanlegg.

5) Denne gjennomgåelsen viser at disse to oppdrettsanleggene 
oppfyller kravene i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

6) Disse oppdrettsanleggene kan derfor få status som godkjent 
oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

7) Disse to oppdrettsanleggene bør tilføyes på listen over 
godkjente oppdrettsanlegg.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 98/357/EF erstattes av vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   EFT L 162 av 5.6.1998, s. 42.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2001, s. 81, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I ITALIA SOM ER GODKJENT MED HENSYN 
TIL IHN OG VHS

REGION: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oppdrettsanlegg i Noces nedbørfelt

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Oppdrettsanlegg i Brentas nedbørfelt

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)

Ittica Resenzola Serafini
Grigno

Ittica Resenzola Selva
Grigno

Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Oppdrettsanlegg i Adiges nedbørfelt

Celva Remo
Pomarolo

Margonar Domenico
Ala (Pilcante)

Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)

Tamanini Livio
Vigolo Vattaro

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.
S. Michele all’Adige

Oppdrettsanlegg i Sarcas nedbørfelt

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)

Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d’Ombra)

Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)

Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)

Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)

Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)

Troticultura «La Fiana»
Di Valenti Claudio (Bondo)

Oppdrettsanlegg i Chieses nedbørfelt

Facchini Emiliano

Pieve di Bono (Agrone)
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. februar 2001

om sjette endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland(*)

[meldt under nummeret K(2001) 454]

(2001/188/EF)

2003/EØS/23/31

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende med 
omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og 
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatane 
få status som godkjend driftseining fri for desse 
sjukdommane.

2) Lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland 
vart utarbeidd ved kommisjonsvedtak 95/124/EF(3), sist 
endra ved vedtak 2000/302/EF(4).

3) Tyskland har lagt fram for Kommisjonen grunnane 
for å gje, med omsyn til IHN og VHS, visse 
fiskeoppdrettsanlegg status som godkjend driftseining i ei 
sone som ikkje er godkjend, og dei nasjonale føresegnene 
som sikrar at reglane for å vidareføre godkjenninga vert 
stetta.

4) Kommisjonen og medlemsstatane har granska dei 
opplysningane som Tyskland har lagt fram om kvart 
oppdrettsanlegg.

5) Granskinga syner at tre av oppdrettsanlegga stettar krava 
i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

6) Difor kan desse tre oppdrettsanlegga få status som 
godkjend driftseining i ei sone som ikkje er godkjend.

7) Desse tre oppdrettsanlegga bør førast opp i lista over 
godkjende fiskeoppdrettsanlegg. Dei tre oppdrettsanlegga 
som skal godkjennast, ligg i Sachsen og Baden-
Württemberg.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/124/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   TEF L 84 av 14.4.1995, s. 6.
(4)   TEF L 100 av 20.4.2000, s. 51.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2001, s. 83, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

I. DRIFTSEININGAR I NIEDERSACHSEN

1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(berre klekkjeriet)
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

9. F. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. DRIFTSEININGAR I THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D- 99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. DRIFTSEININGAR I BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 ½

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen

26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 
(Hausanlage)
D-89155 Erbach

27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D- 77960 Seelbach

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen

44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

45. Kurt Englerth und Sohn GBR
Anlage Berneck
D- 72297 Seewald

46. A.J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee

48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

IV. DRIFTSEININGAR I NORDRHEIN-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
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V. DRIFTSEININGAR I BAYERN
 

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach

2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder

3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. DRIFTSEININGAR I SACHSEN

1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.
Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2001

om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk 
nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania(*)

[meddelt under nummer K(2001) 979]

(2001/294/EF)

2003/EØS/23/32

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2), 
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan for én eller flere fastlands- 
eller kystsoner oppnå statusen godkjent sone fri for 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og hemoragisk 
virusseptikemi (VHS).

2) Ved kommisjonsvedtak 98/361/EF(3), sist endret ved 
vedtak 2000/311/EF(4), fikk visse nedbørfelter og 
kystområder i Spania status som godkjent fastlandssone 
og godkjent kystsone med hensyn til IHN og VHS.

3) Da regionen Asturias ved vedtak 98/361/EF fikk status 
som godkjent sone, ble nedbørfeltet til elven Eo utelatt, 
siden elven har sin opprinnelse i Galicia.

4) Da Galicia ved vedtak 1999/513/EF(5) fikk status som 
godkjent sone, ble nedbørfeltet til elven Eo i Galicia tatt 
med.

5) Spania har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å gi 
alle nedbørfeltene til elven Eo status som godkjent sone, 
samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer at reglene 
for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

6) Etter en gjennomgåelse av disse opplysningene kan alle 
nedbørfeltene til elven Eo få status som godkjent sone.

7) Nedbørfeltet til elven Eo skal tas med i den godkjente 
fastlandssonen Asturias.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 98/316/EF erstattes med vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)    EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)    EFT L 163 av 6.6.1998, s. 46.
(4)    EFT L 104 av 29.4.2000, s. 77.
(5)    EFT L 195 av 28.7.1999, s. 39.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

«VEDLEGG

A. LISTE OVER GODKJENTE SONER MED HENSYN TIL IHN OG VHS I SPANIA

I. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ASTURIAS 
  

1. Fastlandssoner

 Alle nedbørfeltene i regionen Asturias.

2. Kystsoner

 Hele kysten av Asturias.

II. REGION: GALICIA

1. Fastlandssoner

 Nedbørfeltene i Galicia:

— herunder nedbørfeltene til elven Eo, elven Sil fra kilden i provinsen León, elven Miño fra kilden fram til 
demningen Frieir og elven Limia fra kilden fram til demningen Das Conchas,

— unntatt nedbørfeltene til elven Tamega.

2. Kystsoner

 Kystområdet i Galicia fra munningen av elven Eo (Isla Pancha) til Cabo Silliero ved Ría de Vigo.

 Kystområdet fra Cabo Silliero til Punta Picos (munningen av elven Miño) anses som en buffersone.

III. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN 
 

Fastlandssoner

— elven Aragón fra kilden fram til demningen Caparroso i kommunen Navarra,

— elven Gállego fra kilden fram til demningen Ardisa,

— elven Sotón fra kilden fram til demningen Sotonera,

— elven Isuela fra kilden fram til demningen Arguis,

— elven Flumen fra kilden fram til demningen Santa María de Belsue,

— elven Guatizalema fra kilden fram til demningen Vadiello,

— elven Cinca fra kilden fram til demningen Grado,

— elven Esera fra kilden fram til demningen Barasona,

— elven Noguera-Ribagorzana fra kilden fram til demningen Santa Ana,

— elven Huecha fra kilden fram til demningen Alcalá de Moncayo,

— elven Jalón fra kilden fram til demningen Alagón,

— elven Huerva fra kilden fram til demningen Mezalocha,

— elven Aguasvivas fra kilden fram til demningen Moneva,

— elven Martín fra kilden fram til demningen Cueva Foradada,

— elven Escuriza fra kilden fram til demningen Escuriza,

— elven Guadalope fra kilden fram til demningen Caspe,

— elven Matarraña fra kilden fram til demningen Aguas de Pena,

— elven Pena fra kilden fram til demningen Pena,

— elven Guadalaviar-Turia fra kilden fram til demningen Generalísimo i provinsen Valencia,

— elven Mijares fra kilden fram til demningen Arenós i provinsen Castellón.

 De andre vassdragene i provinsen Aragón og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen anses som 
en buffersone.
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IV. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN NAVARRA

 Fastlandssoner

— elven Bidasoa fra kilden fram til munningen,

— elven Leizarán fra kilden fram til demningen Leizarán (Muga),

— elven Arakil-Arga fra kilden fram til demningen Falces,

— elven Ega fra kilden fram til demningen Allo,

— elven Aragón fra kilden i provinsen Huesca (Aragón) fram til demningen Caparroso (Navarra).

 De andre vassdragene i provinsen Navarra og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen anses som 
en buffersone.

V. REGION: DE AUTONOME PROVINSENE CASTILLA OG LEÓN

 Fastlandssoner

— elven Duero fra kilden fram til demningen Aldéavila,

— elven Ebro fra kilden i regionen Cantabria fram til demningen Sobrón,

— elven Queiles fra kilden fram til demningen Los Fayos,

— elven Tiétar fra kilden fram til demningen Rosarito,

— elven Alberche fra kilden fram til demningen El Burguillo.

 De andre vassdragene i provinsene Castilla og Léon anses som en buffersone.

VI. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN CANTABRIA 

1. Fastlandssoner

 Nedbørfeltene til disse elvene fra kilden til sjøen:

— elven Deva

— elven Nansa

— elven Saja-Besaya

— elven Pas-Pisueña

— elven Asón

— elven Agüera

 Nedbørfeltene til elvene Gandarillas, Escudo, Miera og Campiazo anses som en buffersone.

2. Kystsoner

 Hele kysten av Cantabria fra munningen av elven Deva til Ontón-bukten.

B. LISTE OVER GODKJENTE FISKEOPPDRETTSANLEGG MED HENSYN TIL IHN OG VHS I SPANIA

REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN

  —  Truchas del Prado i Alcalá de Ebro, provinsen Zaragoza (Aragón).»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 4. april 2001

om sjuande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland(*)

[meldt under nummeret K(2001) 1017]

(2001/311/EF)

2003/EØS/23/33

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende med 
omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og 
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatane 
få status som godkjend driftseining fri for desse 
sjukdommane.

2) Lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland 
vart utarbeidd ved kommisjonsvedtak 95/124/EF(3), sist 
endra ved vedtak 2001/188/EF(4).

3) Tyskland har lagt fram for Kommisjonen grunnane 
for å gje, med omsyn til infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi (VHS), 
éitt fiskeoppdrettsanlegg i Sachsen status som godkjend 
driftseining i ei sone som ikkje er godkjend, og dei 
nasjonale føresegnene som sikrar at reglane for å 
vidareføre godkjenninga vert stetta.

4) Kommisjonen og medlemsstatane har granska dei 
opplysningane som Tyskland har lagt fram om det 
aktuelle oppdrettsanlegget.

5) Granskinga syner at dette oppdrettsanlegget stettar krava 
i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

6) Difor kan dette oppdrettsanlegget få status som godkjend 
driftseining i ei sone som ikkje er godkjend, og det 
bør førast opp i lista over godkjende oppdrettsanlegg i 
Sachsen.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/124/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)   TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   TEF L 84 av 14.4.1995, s. 6.
(4)   TEF L 67 av 9.3.2001, s. 83.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av 19.4.2001, s. 62, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

I. DRIFTSEININGAR I NIEDERSACHSEN

1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(berre klekkjeriet)
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

9. F. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. DRIFTSEININGAR I THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D- 99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. DRIFTSEININGAR I BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 ½

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen

26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach

27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D- 77960 Seelbach

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen

44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

45. Kurt Englerth und Sohn GBR
Anlage Berneck
D- 72297 Seewald

46. A.J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee

48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

IV. DRIFTSEININGAR I NORDRHEIN-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
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V. DRIFTSEININGAR I BAYERN

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach

2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder

3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. DRIFTSEININGAR I SACHSEN

1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau

2. H. und G. Ermisch Gbr
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
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KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juni 2001

om endring av vedtak 96/221/EF om godkjenning av det programmet som Danmark har lagt fram for visse geografiske 
område med omsyn til hemoragisk virusseptikemi(*)

[meldt under nummeret K(2001) 1606]

(Berre den danske teksta er gyldig)

(2001/485/EF)

2003/EØS/23/34

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Medlemsstatane kan leggje fram for Kommisjonen eit 
program med sikte på å få status som godkjend sone med 
omsyn til visse fiskesjukdommar.

2) Slike program er alt vortne godkjende ved vedtak 
96/221/EF(3) for visse nedbørfelt i Danmark.

3) Ved kommisjonsvedtak 93/74/EØF(4), sist endra ved 
vedtak 2001/139/EF(5), fekk Danmark status som 
godkjend fastlands- og kystsone for fisk med omsyn 
til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og delvis 
som godkjend fastlands- og kystsone med omsyn til 
hemoragisk virusseptikemi (VHS).

4) Danmark har lagt fram for Kommisjonen eit frivillig 
program for utrydding av VHS med sikte på at heile det 
danske territoriet skal få status som godkjend sone.

5) Programmet gjev nærmare opplysningar om kva 
geografiske område det gjeld, kva tiltak som må gjerast 
av offentlege styresmakter, framgangsmåtar som skal 
følgjast av dei godkjende laboratoria, kor utbreidd den 
aktuelle sjukdommen er og kva tiltak som skal gjerast for 
å kjempe mot sjukdommane når dei vert påviste.

6) Granskinga av programmet syner at det er i samsvar med 
føresegnene i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF.

7) Det aktuelle programmet bør godkjennast, og vedlegget 
til vedtak 96/221/EF bør endrast.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 96/221/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Kongeriket Danmark.

Utferda i Brussel, 15. juni 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1)    TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. 
(2)    TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12. 
(3)    TEF L 74 av 22.3.1996, s. 42. 
(4)    TEF L 27 av 4.2.1993, s. 35. 
(5)    TEF L 50 av 21.2.201, s. 20. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 176 av 29.6.2001, s. 64, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

GEOGRAFISKE OMRÅDE/SONER

Nedbørfeltet til Fiskebæk Å.

Alle delar av Jylland sør og vest for nedbørfelta til Storåen, Karup Å, Gudenåen og Greis Å.

Alle dei danske øyane.



8.5.2003 Nr. 23/105EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juni 2001

om fastsettelse av regler for den regelmessige kontrollen av den alminnelige hygienen, som skal foretas av den 
driftsansvarlige ved en bedrift i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt 

kjøtt og direktiv 71/118/EØF om helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1561]

(2001/471/EF)

2003/EØS/23/35

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juli 1964 
om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt (1), 
sist endret ved direktiv 95/23/EF(2), særlig artikkel 10 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 71/118/EØF av 
15. februar 1971 om helseproblemer ved produksjon og 
markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(3), sist endret ved direktiv 
97/79/EF(4), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den driftsansvarlige ved en kjøttbedrift skal foreta 
regelmessige kontroller av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift. 

2) Kontrollen skal omfatte redskaper, anlegg og maskiner på 
alle produksjonstrinn og om nødvendig produktene. Den 
omfatter også mikrobiologiske undersøkelser. 

3) For å sikre en ensartet anvendelse må arten av disse 
kontrollene, deres hyppighet, samt prøvetakingsmetodene 
og metodene for bakteriologiske undersøkelser, 
fastsettes.

4) Disse metodene bør fastsettes på grunnlag av de nyeste 
metodene for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter 
(HACCP).

5) Bedriftens driftsansvarlige, eieren eller vedkommendes 
representant skal på anmodning fra offentlige myndigheter 
kunne gi den offentlige veterinæren opplysninger om 
arten, hyppigheten og resultatene av den kontrollen som 
er foretatt for dette formål.

6) Den offentlige veterinæren skal regelmessig analysere 
resultatene av de kontrollene som den driftsansvarlige 
ved bedriften foretar av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift. 

7) For små kjøttbedrifter kan det være vanskeligere å 
foreta de foreslåtte kontrollene på grunn av økonomiske 
begrensninger, personalmangel, mangel på sakkunnskap, 
utilstrekkelig infrastruktur eller andre relevante 
faktorer. Slike forhold kan objektivt være forskjellige i 
medlemsstatene. 

8) Det bør derfor være mulig med en lengre overgangsperiode 
for små bedrifter, forutsatt at de medlemsstatene som 
benytter seg av dette unntaket, gir Kommisjonen 
de opplysninger som er nødvendige, for å sikre at 
gjennomføringen ikke fører til konkurransevridning.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2)    EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7.
(3)    EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23.
(4)    EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 165 av 21.6.2001, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 13.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Den driftsansvarlige ved en kjøttbedrift skal foreta 
regelmessig kontroll av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift ved å innføre og anvende en fast 
rutine som er utviklet i samsvar med HACCP-prinsippene 
nedenfor:

a) identifisere alle farer som skal forebygges, fjernes eller 
reduseres til et akseptabelt nivå,

b) identifisere de kritiske kontrollpunktene på det eller de 
trinn der det er svært viktig å føre kontroll for å forebygge 
eller fjerne en fare eller redusere den til et akseptabelt 
nivå,

c) fastsette kritiske grenseverdier ved kritiske kontrollpunkter, 
som skiller akseptable forhold fra uakseptable forhold, for 
å forebygge, fjerne eller redusere identifiserte farer,

d) fastsette og iverksette effektive rutiner for å overvåke de 
kritiske kontrollpunktene,

e) fastsette korrigerende tiltak når overvåkingen viser at et 
kritisk kontrollpunkt ikke er under kontroll,

f) fastsette rutiner for å kontrollere at tiltakene oppført 
i bokstav a)-e), er effektive. Kontrollrutinene skal 
gjennomføres regelmessig,

g) utferdige dokumenter og opprette registre som er tilpasset 
virksomhetens art og størrelse, for å vise at tiltakene 
oppført i bokstav a)-f), blir iverksatt på en effektiv måte, 
og for å lette de offisielle kontrollene.

2. Som en del av systemet nevnt i nr. 1, kan de 
driftsansvarlige ved kjøttbedrifter bruke retningslinjer for god 
praksis som er vurdert av vedkommende myndigheter.

Artikkel 2

De mikrobiologiske undersøkelsene nevnt i artikkel 10 nr. 2 i 
direktiv 64/433/EØF, skal utføres av den driftsansvarlige etter 
framgangsmåten fastsatt i vedlegget.

Prøvene skal tas fra de stedene der risikoen for mikrobiologisk 
forurensning er størst.

Det kan benyttes andre framgangsmåter enn dem som er 
beskrevet i vedlegget, når det på tilfredsstillende vis godtgjøres 
overfor vedkommende myndigheter at disse framgangsmåtene 
minst tilsvarer framgangsmåten i vedlegget.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal påse at kjøttbedrifter innfører kravene 
i dette vedtak senest 12 måneder etter den dato da vedtaket 
er gjort. Medlemsstatene kan imidlertid beslutte å gi små 
kjøttbedrifter en frist på opptil 24 måneder, forutsatt at de på 
forhånd underretter Kommisjonen om hvilke vilkår de har til 
hensikt å anvende for dette unntaket.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. BAKTERIOLOGISK PRØVETAKING AV SKROTTER (STORFE, SVIN, SAUER, GEITER 
OG HESTER) I SLAKTERIER

I denne veiledningen beskrives den bakteriologiske vurderingen av skrottenes overflate. Den omfatter prøvetaking, 
behandling av prøvene og presentasjon av resultatene.

PRØVETAKINGSMETODE

Til den destruktive metoden skal det tas fire vevsprøver som samlet utgjør 20 cm2. Disse skal tas fra skrotten etter 
slaktemessig behandling, men før kjøling tar til. Vevsstykker kan tas ved hjelp av et sterilt korkbor (2,5 cm) eller ved å 
skjære en skive på 5 cm2 som er høyst 5 mm tykk av skrotten med et sterilt instrument. Prøvene må plasseres aseptisk 
i en prøvebeholder eller i en fortynningspose av plast på slakteriet, overføres til laboratoriet og deretter homogeniseres 
(i en stomacher eller blander). 

Dersom det brukes en ikke-destruktiv metode, må vattpinnene fuktes før prøvene tas. Det bør brukes et fortynningsmiddel 
av 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl som steril buljong for å fukte vattpinnene. Det området som svaberprøvene omfatter, 
bør dekke minst 100 cm2 per prøvetakingssted. Vattpinnen bør fuktes i fortynningsmiddelet i minst 5 sekunder og 
gnis først vertikalt, deretter horisontalt og til slutt diagonalt i minst 20 sekunder over hele den overflaten av kjøttet 
som er avgrenset av en mal. Det må gnis så hardt som mulig. Etter at det er brukt en våt vattpinne, skal den samme 
prøvetakingsmetoden gjentas med en tørr vattpinne. For at det skal være mulig å sammenligne resultatene, må den 
samme teknikken benyttes ned til minste detalj for alle prøver og skrotter og på alle prøvetakingsdager.

STEDER DER DET KAN TAS UT PRØVER FRA SKROTTER

(se figurene)

Disse stedene egner seg vanligvis for prosesskontroll:

Storfe: Nakke, bryst, flanke og lår (figur 1).

Sau, geit: Flanke, siden av bryststykke, bryststykke og bryst.

Svin: Rygg, kjeve (eller kinn), skinke og bryst (figur 2).

Hest: Flanke, bryststykke, rygg og lår.
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Dersom det på grunn av slaktemetoden på et bestemt anlegg er påvist at det sannsynligvis er andre steder som er mer 
forurenset, kan det imidlertid i samråd med den offentlige veterinæren brukes alternative steder. I slike tilfeller kan 
disse andre stedene brukes til prøvetaking.

PRØVETAKINGSMETODE OG ANTALL PRØVER SOM SKAL TAS

Det bør tas prøver av mellom 5 og 10 skrotter på én enkelt dag hver uke. Hyppigheten kan reduseres til prøvetaking 
hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i seks uker etter hverandre. Prøvetakingsdagen bør 
endres hver uke for å sikre at alle dagene i uken blir dekket. Den offentlige veterinæren skal avgjøre hvor hyppig det 
skal foretas prøvetaking i bedrifter med lav kapasitet i henhold til artikkel 4 i direktiv 64/433/EØF, og i bedrifter som 
ikke driver på heltid. Denne avgjørelsen skal tas på grunnlag av hvordan veterinæren bedømmer hygienestandarden 
for slakting på hvert anlegg.

Det skal tas én prøve fra fire steder på hver skrott etter halve slaktedagen og før kjølingen tar til. Identifikasjon av 
skrotten, dato og klokkeslett for prøvetakingen skal registreres for hver prøve. Prøvene skal grupperes etter de ulike 
prøvetakingsstedene (dvs. lår, flanke, bryststykke og nakke) på skrottene, før de undersøkes. Dersom resultatene fra 
undersøkelsen ikke er akseptable og korrigerende tiltak ikke fører til bedre hygiene, skal det ikke samles inn flere prøver 
før problemene med den slaktemessige behandlingen er løst.

MIKROBIOLOGISK METODE TIL UNDERSØKELSE AV PRØVENE

Prøver som er tatt med den destruktive metoden, eller svaberprøver som er tatt med den ikke-destruktive metoden, skal 
oppbevares nedkjølt ved 4 °C til de undersøkes. Prøvene skal homogeniseres i en fortynningspose av plast i minst to 
minutter i 100 ml fortynningsmedium (dvs. 0,1 % bufret peptonvann, 0,9 % natriumkloridløsning) i en stomacher ved 
ca. 250 omdreininger eller homogeniseres i en blander. Svaberprøvene kan eventuelt ristes kraftig i fortynningsmediet. 
Prøvene skal undersøkes innen 24 timer etter at de er tatt.

Fortynning før kulturer plasseres på glassplaten, skal utføres i ti trinn i en løsning av 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl. 
Svaberprøvesuspensjonen og den homogeniserte kjøttsuspensjonen i stomacherposen er ikke en fortynning og skal ved 
beregningen anses som 10°-fortynningen.

Ved analysen bestemmes totalt kimtall og enterobacteriaceae. Dersom vedkommende myndigheter godkjenner det, og 
etter at det er fastsatt relevante kriterier for det, kan imidlertid E. coli-tellinger benyttes i stedet for enterobacteriaceae-
tellinger.

I tillegg til de nevnte metodene, kan det også benyttes ISO-metoder for å undersøke prøver. Det kan benyttes andre 
kvantitative metoder for å analysere de ovennevnte bakteriene, dersom metodene er godkjent av CEN eller et anerkjent 
vitenskapelig organ, og etter at de er godkjent av vedkommende myndighet.

REGISTRERING

Alle prøveresultater skal registreres som kolonidannende enheter (kde) per cm2 overflateareal. For at resultatene 
skal kunne vurderes, må dataene framstilles i form av prosesskontrollskjemaer eller -tabeller som minst inneholder 
prøveresultatene fra de siste 13 ukene i rekkefølge. De registrerte dataene skal inneholde opplysninger om type, 
opprinnelse og identifikasjon, dato og klokkeslett for prøvetakingen, navnet på personen som tok prøven, navn og 
adresse på laboratoriet som analyserte prøven, dato for undersøkelsen av prøvene i laboratoriet og opplysninger om den 
metoden som ble benyttet, herunder poding av ulike agarer, inkubasjonstemperatur, tid og resultater uttrykt som antall 
kde per skål som er brukt til å beregne resultatet i kde/cm2 overflateareal.

En ansvarlig person fra laboratoriet bør skrive under på de registrerte dataene.

Dokumentene skal oppbevares i bedriften i minst 18 måneder og skal på anmodning framlegges for den offentlige 
veterinæren.

MIKROBIOLOGISKE KRITERIER FOR RESULTATER AV ANALYSER AV PRØVER TATT MED DESTRUKTIV 
METODE (tabell 1)

De daglige logaritmiske gjennomsnittsverdiene skal fordeles på én av tre kategorier for at resultatene av prosesskontrollen 
skal kunne evalueres: akseptabel, marginal og uakseptabel. M og m angir de øvre grensene for kategoriene marginal og 
akseptabel for prøver tatt med den destruktive metoden.

For å oppnå en standardisering på området, og for å gjøre det enklere å opprette en pålitelig referansedatabase, er det 
svært viktig å bruke den mest pålitelige metoden som er tilgjengelig. Derfor er det viktig å huske at prøvetaking med 
vattpinner fjerner bare en liten del (ofte 20 % eller mindre) av hele floraen som finnes på kjøttets overflate. Det er derfor 
bare en indikator på hygienen på overflaten.

Der det benyttes andre metoder enn den destruktive, må de mikrobiologiske kriteriene fastsettes individuelt for hver 
metode som benyttes, slik at de kan sammenlignes med den destruktive metoden og godkjennes av vedkommende 
myndighet.

VERIFISERINGSKRITERIER

Prøveresultatene skal kategoriseres etter de respektive mikrobiologiske kriteriene i samme rekkefølge som 
prøvetakingen blir utført. For hvert nye prøveresultat blir verifiseringskriteriene anvendt på nytt for å evaluere status 
for prosesskontrollen med hensyn til fekal forurensning og hygiene. Ved et uakseptabelt resultat, eller ved tendenser 
til marginalresultater som ikke er tilfredsstillende, skal prosesskontrollene gjennomgås på nytt for om mulig å finne 
årsaken til dette, for å hindre at det gjentar seg.
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TILBAKEMELDING

Resultatene av prøvene skal meddeles det ansvarlige personalet så raskt som mulig. Resultatene skal brukes til 
å opprettholde og bedre standarden for slaktehygiene. Årsakene til dårlige resultater bør oppklares i samråd med 
slakteripersonalet, og man kan se nærmere på disse faktorene: 1) dårlige arbeidsrutiner, 2) manglende eller mangelfull 
opplæring og/eller veiledning, 3) bruk av uegnede materialer og kjemikalier til rengjøring og/eller desinfisering, 4) 
mangelfullt vedlikehold av rengjøringsutstyr og 5) mangelfullt tilsyn.

Tabell 1

Daglige logaritmiske gjennomsnittsverdier for marginale og uakseptable resultater av bakterieprøver på storfe, svin, 
sauer, geiter og hester (kde/cm2) når det gjelder prøver tatt med den destruktive metoden.

Akseptabelt Marginalt
 (> m men ≤ M)

Uakseptabelt 
(> M)

Storfe/sau/
geit/hest

Svin Storfe/svin/sau/geit/hest Storfe/svin/sau/geit/hest

Totalt kimtall 
(TVC)

< 3,5 log < 4,0 log < 3,5 log (svin: < 4,0 log)
– 5,0 log

> 5,0 log

Enterobacteriaceae < 1,5 log < 2,0 log 1,5 log (svin: 2,0 log)
– 2,5 log (svin: 3,0 log)

> 2,5 log
(svin: > 3,0 log)

2. BAKTERIOLOGISK PRØVETAKING FOR KONTROLL AV RENGJØRING OG 
DESINFISERING I SLAKTERIER OG NEDSKJÆRINGSANLEGG 

Den bakteriologiske prøvetakingen som er beskrevet, skal foretas i samsvar med standardforskriftene for hygiene 
(sanitation standard operating procedures — SSOP) som inneholder nærmere bestemmelser om de hygienekontrollene 
som skal utføres før driftsstart på de områdene som direkte påvirker produkthygienen.

PRØVETAKINGSMETODE

I denne veiledningen beskrives kontaktskålmetoden og avskrapingsmetoden. Disse metodene kan bare brukes til å 
undersøke overflater som er rengjort og desinfisert, og som er tørre, flate, jevne og store nok.

Metodene skal alltid benyttes før produksjonen starter, aldri mens produksjonen pågår. Dersom det finnes synlig skitt, 
anses rengjøringen for uakseptabel uten at det er nødvendig å foreta noen mikrobiologisk vurdering.

Denne metoden egner seg ikke til prøvetaking av kjøtt eller kjøttprodukter.

Andre metoder som gir tilsvarende garantier, kan benyttes etter at de er godkjent av vedkommende myndigheter.

KONTAKTAGARMETODE

Ved kontaktagarmetoden blir små plastskåler med lokk (med en indre diameter på 5,0 cm) fylt med kimtallsagar (i 
samsvar med ISO, siste utgave) og skåler fylt med rødfiolett galleagar med glukose (i samsvar med ISO, siste utgave) 
trykt mot hvert prøvetakingssted og deretter inkubert. Kontaktflaten på hver skål er 20 cm2.

Etter at agaren er framstilt, kan den oppbevares i ca. tre måneder dersom den oppbevares ved 2-4 ºC i lukkede flasker. 
Rett før skålene framstilles, må den aktuelle agaren smeltes ved oppbevaring til 100 ºC og avkjøles til 46-48 ºC. Skålene 
skal settes i en sterilbenk og fylles med agar til det dannes en konveks overflate. De framstilte skålene må tørkes før 
bruk. Dette gjøres ved at de inkuberes opp ned ved 37 °C over natten. Dermed kontrolleres det også om det er oppstått 
noen forurensning under framstillingen. Skåler med synlige kolonier skal kasseres.

Skålene kan oppbevares i én uke ved 2-4 °C dersom de oppbevares i forseglede plastposer.

AVSKRAPINGSMETODE

Prøvene skal tas med vattpinner som er fuktet med 1 ml 0,1 % NaCl-peptonløsning (8,5 g NaCl, 1 g trypton 
kaseinpepton, 0,1 % agar og 1 000 ml destillert vann) fra en overflate som helst skal utgjøre 20 cm2, og som er avgrenset 
av en steril mal. Dersom prøvetakingen foregår etter rengjøring og desinfisering, bør den løsningen vattpinnene fuktes i, 
tilsettes 30 g/l Tween 80 og 3 g/l lecitin (eller andre produkter med tilsvarende virkning). På våte områder kan det være 
tilstrekkelig med tørre vattpinner.

Vattpinnene bør holdes med en steril tang, og overflaten som prøven tas fra, skal gnis 10 ganger ovenfra og ned med 
et fast trykk mot overflaten. Vattpinnene skal samles i en flaske som inneholder 40 ml bufret pepton med 0,1 % agar-
saltløsning. Svaberprøvene skal oppbevares nedkjølt ved 4 ºC til de skal bearbeides videre. Rist flasken kraftig før 
innholdet fortynnes i ti trinn i 40 ml 0,1 % NaCl-peptonløsning etterfulgt av en mikrobiologisk undersøkelse (f.eks. ved 
at løsningen påføres dråpevis [drop-plating technique]).
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HYPPIGHET

I et tidsrom på to uker skal det alltid tas minst 10 prøver eller høyst 30 prøver dersom produksjonslokalet er stort. 
Det bør tas tre prøver av store gjenstander. Dersom resultatene er tilfredsstillende over et visst tidsrom, kan prøvene 
tas mindre hyppig etter avtale med den offentlige veterinæren. De stedene som bør vies størst oppmerksomhet, er de 
områdene som vil, eller kanskje vil komme i kontakt med produktet. Omtrent to tredeler av det samlede antall prøver 
bør tas fra overflater som kommer i kontakt med næringsmidler.

For å sikre at alle overflater blir undersøkt i løpet av en måned, bør det settes opp et skjema over hvilke overflater det 
skal tas prøver av på hvilke dager. Resultatene skal registreres, og det skal regelmessig utarbeides søylediagrammer 
for å vise utviklingen over tid.

TRANSPORT

De brukte kontaktskålene trenger ikke å avkjøles under transport og før inkubasjonen.

Svaberprøvene skal holdes avkjølt ved 4 ºC til de skal bearbeides videre.

BAKTERIOLOGISKE METODER

I tillegg til de metodene som er beskrevet her, kan det brukes ISO-metoder.

Bakterietallene skal registreres som antall organismer per cm2 overflate. Podede kimtallsagarskåler og agarkontaktskåler 
skal inkuberes i 24 timer ved 37 ºC ± 1 ºC under aerobe forhold med henblikk på totalt kimtall (TVC). Dette skal utføres 
innen to timer etter prøvetakingen. Antall bakteriekolonier skal telles og registreres.

Ved en kvantitativ beregning av enterobacteriaceae skal det brukes rødfiolett galleagar med glukose. Inkubasjon av 
podede skåler og agarkontaktskåler må påbegynnes innen to timer etter prøvetakingen under aerobe forhold. Etter 
24 timers inkubasjon ved 37 ºC ± 1 ºC, skal skålene undersøkes for vekst av enterobacteriaceae.

Ved analysen bestemmes totalt kimtall. Prøvetaking med henblikk på enterobacteriaceae er frivillig, med mindre den 
offentlige veterinæren krever det.

PRØVETAKINGSSTEDER

Disse stedene kan for eksempel velges som prøvetakingssteder: utstyr til sterilisering av kniver, kniver (i skjøten 
mellom blad og skaft), stikkekniver til avblødning, elastrator-pinsetter, skåldekar, maskiner for å skjære løs og lukke 
endetarmen, skrapebord (svin), sagblad og økser, utstyr til flåing av storfe, andre redskaper beregnet på slaktemessig 
behandling av skrotter, skrapemaskin, kroker og beholdere til transport, transportbånd, forklær, skjærebord, svingdører 
dersom disse berøres av skrottene når de passerer, sjakter til organer beregnet på bruk i næringsmidler, deler av 
slaktelinjen som ofte berøres av skrotter, innretninger i taket som det kan dryppe fukt fra osv.

BEREGNING AV RESULTATENE

Resultatene fra agarkontaktskålene og for totalt kimtall og enterobacteriaceae-tellingene fra svaberprøvene skal føres 
opp på et registreringsskjema. Når det gjelder å evaluere prosesskontrollen av rengjøring og desinfisering, er det bare 
fastsatt to kategorier for totalt kimtall og enterobacteriaceae: Akseptabel og uakseptabel. Det akseptable området for 
antall kolonier på en agarkontaktskål og antall kolonier når det gjelder totalt kimtall eller enterobacteriaceae (resultater 
fra svaberprøvene), er vist i tabell 2.

Tabell 2

Gjennomsnittsverdier for antall kolonier ved prøvetaking fra overflater

Akseptabelt Uakseptabelt

Totalt kimtall (TVC) 0-10/cm2 >10/cm2

Enterobacteriaceae 0-1/cm2 >1/cm2

TILBAKEMELDING

Resultatene av prøvene skal meddeles det ansvarlige personalet så raskt som mulig. Resultatene skal brukes til å 
opprettholde og bedre standarden for rengjøring og desinfisering. Årsakene til dårlige resultater bør oppklares i samråd 
med rengjøringspersonalet, og man kan se nærmere på disse faktorene: 1) manglende eller mangelfull opplæring og/eller 
veiledning, 2) bruk av uegnede materialer og kjemikalier til rengjøring og/eller desinfisering, 3) mangelfullt vedlikehold 
av rengjøringsutstyr, 4) mangelfullt tilsyn.
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RÅDSVEDTAK

av 19. desember 2000

om endring av vedtak 95/408/EF om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over 
verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande 

toskala blautdyr frå(*)

(2001/4/EF)

2003/EØS/23/36

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til vedtak 95/408/EF om dei nærmare reglane 
for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over 
verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere 
visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande 
toskala blautdyr frå(1), særleg artikkel 9,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen og

ut frå desse synsmåtane:

1) Overgangsperioden som vart fastsett ved vedtak 
95/408/EF, går ut 31. desember 2000. 

2) Utarbeidinga av dei endelege listene over verksemder 
i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse 
produkt frå i samsvar med direktiva om helsereglar 
som gjeld for desse produkta, er av forvaltingsmessige 
grunnar vorten seinka.

3) Den planlagde revisjonen av visse veterinærføresegner 
slik det er fastsett i kvitboka om næringsmiddeltryggleik, 
vil omfatte ei endra ordning for godkjenning av 
verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan 
importere visse produkt frå.

4) For å unngå avbrot i dei tradisjonelle handelsmønstra bør 
overgangsperioden der det kan nyttast ei forenkla ordning 
for utarbeiding av lister over verksemder i tredjestatar 
som medlemsstatane kan importere visse produkt av 
animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr 
frå, lengjast —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 9 i vedtak 95/408/EF vert datoen 
«31. desember 2000» bytt ut med «31. desember 2003».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. desember 2000.

 For Rådet

 J. GLAVANY

 Formann

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 5.1.2001, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 14.

(1)    TEF L 243 av 11.10.1995, s. 17. Vedtaket sist endra ved vedtak 98/603/EF 
(TEF L 289 av 28.10.1998, s. 36). 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. desember 2000

om endring av kapittel 14 i vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved 
handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt 
i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende 

smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3866]

(2001/7/EF)

2003/EØS/23/37

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse 
av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter 
som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige 
fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 
89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende 
smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF(1), særlig artikkel 15, sist 
endret ved kommisjonsvedtak 1999/724/EF(2), og
ut fra følgende betraktninger:

1) Det er visse avvik mellom oversettelsen av den tyske 
teksten og de andre språkversjonene med hensyn til 
handel med ubearbeidet husdyrgjødsel på tvers av 
landegrensene, som bør korrigeres, og for å unngå 
eventuelle sykdomsrisikoer, bør det også innføres bedre 
kontroll av slik handel. 

2) Ved slik handel over landegrensene er det nødvendig å ta 
hensyn til sykdomssituasjonen i medlemsstatene.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I kapittel 14 del I avsnitt A i vedlegg I til rådsdirektiv 
92/118/EØF skal nr. 1 bokstav a) lyde:

«1. a)  Handel med ubearbeidet gjødsel fra andre arter enn 
fjørfe eller dyr av hestefamilien er forbudt, med unntak 
av gjødsel:

  fra et område eller en driftsenhet som ikke er underlagt 
restriksjoner på grunn av en alvorlig, smittsom sykdom, 
og

  som er beregnet på spredning under vedkommende 
myndigheters tilsyn på jord som utgjør en del av eller 
tilhører samme driftsenhet som, enten områdene er 
atskilte eller ikke, ligger på begge sider av grensen 
mellom medlemsstater og innenfor en avstand på cirka 
20 kilometer. Eieren av driftsenheten må registrere disse 
forflytningene over landegrensene for at driftsenheten 
skal bli godkjent. Vedkommende myndigheter skal føre 
register over slike godkjente driftsenheter.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 5.1.2001, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 14.

(1)    EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(2)    EFT L 290 av 12.11.1999, s. 32.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 8. mars 2001

om oppheving av vedtak 93/351/EØF om analysemetoder, prøvetakingsplaner og øvre grenser for 
kvikksølv i fiskeriprodukter(*)

[meldt under nummeret K(2001) 672]

(2001/182/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 1991 om fastsettelse av helsekrav ved produksjon 
og omsetning av fiskeriprodukter(1), sist endra ved direktiv 97/70/EF(2), særleg kapittel V avsnitt II nr. 3 
bokstav c) i vedlegget, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2000(3) er det fastsett høgsteinnhald for visse ureinande 
stoff i næringsmiddel for å verne folkehelsa, og av omsyn til klarleiken er dei øvre grensene for 
kvikksølv i fiskeriprodukt for konsum, som er fastsette i vedtak 93/351/EØF(4), vortne innarbeidde 
i denne forordninga. Vedtak 93/351/EØF bør difor opphevast.

2) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste 
veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedtak 93/351/EØF vert oppheva med verknad frå 5. april 2002.

2003/EØS/23/38

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 16.3.2001, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2002 av 
25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 14.

(1)    TEF L 268 av 24.9.1991, s. 15. 
(2)    TEF L 24 av 30.1.1997, s. 31.
(3)    TEF L 77 av 16.3.2001, s. 1. 
(4)    TEF L 144 av 16.6.1993, s. 23. 
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Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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RÅDSDIREKTIV 2001/102/EF

av 27. november 2001

om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(*)

2003/EØS/23/39

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 
om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer (1), særlig artikkel 
10 bokstav a),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 1999/29/EF kan fôrmidler bringes 
i omsetning i Fellesskapet bare dersom de er av sunn og 
god handelskvalitet.

2) Betegnelsen «dioksiner» omfatter en gruppe av 75 
polyklorerte dibenzo-p-dioksin-forbindelser (PCDD) 
og 135 polyklorerte dibenzofuran-forbindelser (PCDF), 
og 17 av dem er toksikologisk relevante. Den giftigste 
forbindelsen er 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin 
(TCDD), som Det internasjonale senter for kreftforskning 
(IARC) og andre anerkjente internasjonale organisasjoner 
har klassifisert som et kjent kreftframkallende stoff for 
mennesker. Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
har på samme måte som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) konkludert med at dioksiner ikke har noen 
kreftframkallende virkning ved innhold under en viss 
grense. Andre skadevirkninger, som endometriose og 
nevropsykologiske og immunsuppressive virkninger, 
forekommer ved mye lavere innhold, og anses derfor for 
å være relevante ved fastsettelse av et tolerabelt inntak.

3) Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe av 209 
ulike forbindelser som kan deles inn i to grupper 
etter toksikologiske egenskaper. 12 forbindelser har 
toksikologiske egenskaper som ligner dioksiner, og kalles 
derfor ofte «dioksinlignende PCB». Øvrige PCB har ikke 
dioksinlignende giftighet, men en annen toksikologisk 
profil.

4) Hver forbindelse av dioksiner eller dioksinlignende PCB 
har ulikt giftighetsnivå. For å kunne angi disse ulike 
forbindelsenes giftighet er begrepet «toksisitetsekvivalens-

faktor» (TEF) blitt innført for å lette risikovurderingen og 
kontrollen. Dette betyr at analyseresultatene for alle de 
17 dioksinforbindelsene og de 12 dioksinlignende PCP-
forbindelsene uttrykkes i en enkelt målbar enhet, nemlig 
«TCDD-ekvivalentmengde» (TEQ).

5) Dioksiner og PCB er ytterst bestandige mot kjemisk og 
biologisk nedbryting, og blir derfor værende i miljøet og 
akkumuleres i næringsmiddel- og fôrkjeden.

6) Spredning av dioksiner, PCB og dioksinlignende PCB i 
alle deler av miljøet forårsaker bakgrunnsforurensning 
som påvirker ikke bare alle landplanter som brukes til 
direkte beite eller som fôrmidler, men også fôrkjeden 
i vann. Det samme gjelder jord som kan forurense 
fôrmidler eller svelges direkte av dyr. I tillegg til 
bakgrunnsforurensning kan det forekomme utilsiktet 
direkte forurensning av fôrmidler på grunn av lokale 
utslipp av dioksin fra industrivirksomhet, forurensning av 
fôrmidler under produksjon, bearbeiding og transport, og 
ulovlig praksis eller driftsmessige feil under produksjonen 
av fôrvarene.

7) Over 90 % av menneskers eksponering for dioksiner 
stammer fra næringsmidler. Næringsmilder av animalsk 
opprinnelse bidrar vanligvis til rundt 80 % av den 
samlede eksponeringen. Dioksinforurensning av dyr 
stammer hovedsakelig fra fôrvarer. Derfor gir fôrvarer, 
og i enkelte tilfeller jord, grunn til bekymring som mulige 
dioksinkilder.

8) Vitenskapskomiteen for næringsmidler vedtok 30. 
mai 2001 en uttalelse om risikovurdering av dioksiner 
og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Uttalelsen 
er en ajourføring på bakgrunn av nye vitenskapelige 
opplysninger som har blitt tilgjengelige etter at komiteen 
vedtok sin uttalelse om dette spørsmålet 22. november 
2000. Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastsatte 
et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og 
dioksinlignende PCB til 14 pg WHO-TEQ/kg kroppsvekt. 
Eksponeringsoverslag tyder på at en betydelig del av 
befolkningen i Fellesskapet har et inntak gjennom kosten 
som overstiger det tolerable ukentlige inntaket.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.2002, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 16.

(1)    EFT L 115 av 4.5.1999 s. 32



Nr. 23/116 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

9) For å verne forbrukerne er det derfor viktig og nødvendig 
å redusere menneskers eksponering for dioksiner 
gjennom kosten. Siden forurensning av næringsmidler er 
direkte knyttet til forurensning av fôrvarer, kreves det en 
integrert metode for å få ned dioksinforekomsten i hele 
næringsmiddelkjeden, dvs. fra fôrmidler via dyr bestemt 
til næringsmiddelproduksjon og fram til mennesket. 
Innføring av tiltak knyttet til fôrmidler og fôrvarer er 
derfor avgjørende for å kunne redusere dioksininntaket 
hos mennesker.

10) Vitenskapskomiteen for fôrvarer er blitt anmodet om 
å gi råd om kildene til forurensning av næringsmidler 
med dioksiner og PCB, herunder dioksinlignende PCB, 
om eksponering for dioksiner og PCB hos dyr som er 
bestemt til næringsmiddelproduksjon, om overføringen 
av disse forbindelsene til næringsmidler av animalsk 
opprinnelse, og om hvilke følger dioksiner og PCP 
i fôrvarer kan få for dyrehelsen. Komiteen vedtok 
6. november 2000 en uttalelse der det ble pekt på 
at fiskemel og fiskeolje var de sterkest forurensede 
fôrmidlene, og at produkter av europeisk opprinnelse var 
de som var mest forurenset. Animalsk fett var det nest 
mest forurensende fôrmiddelet. Alle andre fôrmidler av 
animalsk og vegetabilsk opprinnelse hadde relativt lave 
nivåer når det gjaldt dioksinforurensning. For grovfôr 
var det stor variasjon i dioksinforurensningen avhengig 
av sted, graden av forurensning fra jord og eksponering 
for luftforurensningkilder.

11) Det bør treffes tiltak med sikte på å redusere forekomsten 
og utslippene av dioksiner i miljøet for å begrense 
miljøforurensningens innvirkning på forurensningen av 
fôrmidler. Vitenskapskomiteen for fôrvarer anbefalte 
blant annet å legge vekt på å redusere den innvirkningen 
de mest forurensede fôrmidlene har på den samlede 
forurensningen gjennom kosten.

12) Grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB er et 
hensiktsmessig virkemiddel for å hindre en uakseptabelt 
høy eksponering hos dyr og hindre spredning av fôrvarer 
med et uakseptabelt høyt forurensningsnivå, f.eks. i 
tilfeller av utilsiktet forurensning eller eksponering. 
Dessuten er det absolutt nødvendig å fastsette 
grenseverdier av hensyn til gjennomføringen av en 
kontrollordning og for å sikre en ensartet anvendelse av 
denne.

13) Å fastsette grensverdier for dioksiner og dioksinlignende 
PCB i fôrvarer vil ikke i seg selv være tilstrekkelig 
til å redusere menneskers eksponering for dioksiner, 
med mindre grenseverdiene settes så lavt at en stor 
del av fôrvarene vil måtte erklæres som uegnet til 
fôr. Det er allment godtatt at dersom forekomsten av 
dioksiner i fôrvarer aktivt skal kunne reduseres, må 
disse grenseverdiene følges av tiltak som fremmer en 

aktiv tilnærming, herunder tiltaksgrenser og målverdier 
for fôrvarer kombinert med utslippsbegrensende tiltak. 
Målverdiene angir de nivåene som må nås for til slutt 
å kunne få redusert eksponeringen av størestedelen 
av befolkningen til de tolerable ukentlige inntak 
som er fastsatt av Vitenskapskomiteen for fôrvarer. 
Tiltaksgrenser er et redskap som gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter og aktørene å bestemme når 
det er hensiktsmessig å identifisere en forurensningskilde 
og treffe tiltak for å redusere eller fjerne den, ikke bare 
ved manglende overholdelse av bestemmelsene i dette 
direktiv, men også der det påvises dioksinverdier som 
er signifikant høyere enn de normale bakgrunnsverdiene. 
Dette vil føre til en gradvis reduksjon av dioksinnholdet 
i fôrvarer, og målverdiene vil til slutt bli nådd. 
Kommisjonen vil derfor i denne forbindelse rette en 
rekommandasjon til medlemsstatene.

14) Selv om enhver grenseverdi fra et toksikologisk 
synspunkt burde gjelde for både dioksiner, furaner og 
dioksinlignende PCB, fastsettes det foreløpig grensverdier 
bare for dioksiner og furaner, og ikke for dioksinlignende 
PCB, fordi det foreligger svært begrensede opplysninger 
om forekomsten av sistnevnte. Overvåkingen vil 
imidlertid fortsette, særlig når det gjelder forekomsten 
av dioksinlignende PCB, med sikte på å la grensverdiene 
omfatte også disse stoffene.

15) Vurderingen av om dioksininnholdet i fôrvarer er 
uakseptabelt, bør skje i lys av de aktuelle verdiene for 
bakgrunnsforurensning, som varierer fra fôrmiddel til 
fôrmiddel. Grenseverdien bør fastsettes på et strengt, 
men realistisk nivå, samtidig som det tas hensyn til 
bakgrunnsforurensningen.

16) For å sikre at alle aktørene i næringsmiddel- og fôrkjeden 
fortsetter å gjøre det de kan og treffer alle nødvendige 
tiltak for å begrense forekomsten av dioksiner i fôrvarer 
og næringsmidler, bør de gjeldende grenseverdiene 
gjennomgås på ny innenfor et fastsatt tidsrom med 
sikte på å senke grenseverdiene. En samlet reduksjon av 
menneskers eksponering for dioksiner på minst 25 % bør 
være oppnådd innen 2006.

17) Fôrblandinger og fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 
oppviser normalt ikke høye dioksinnivåer. Siden 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse er langt den 
viktigste bestanddelen i kosten for mange dyrearter, er 
det hensiktsmessig å fastsette en grenseverdi også for 
disse fôrmidlene. Jo mer følsom analysemetoden er, 
dess mer kostbar og tidkrevende er analysen for å fastslå 
dioksininnholdet. Da det er viktig at så mange prøver 
som mulig blir analysert, er de foreslåtte grenseverdiene 
noe høyere enn de normale bakgrunnsverdiene, i og med 
at det dreier seg om øvre grenser.
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18) Det er ytterst viktig at de generelle nivåene for 
dioksinforurensning i fôrvarer reduseres. Det er derfor 
absolutt nødvendig å forby at fôrmidler og fôrvarer som 
er i samsvar med grenseverdiene, blandes med fôrmidler 
eller fôrvarer der dioksininnholdet overskrider disse 
grensene.

19) Direktiv 1999/29/EF bør derfor endres.

20) Den faste komité for fôrvarer avgav ikke en positiv 
uttalelse. Kommisjonen har derfor ikke vært i stand til 
å vedta de bestemmelsene den hadde planlagt å vedta 
i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i 
direktiv 1999/29/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 1999/29/EF endres herved i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2002 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2002.

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 internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

1. Bestemmelsene det vises til i artikkel 1, skal første gang 
senest innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av nye 
opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende 
PCB, særlig med sikte på å la de fastsatte grenseverdiene også 
omfatte dioksinlignende PCB.

2. Bestemmelsene det vises til i artikkel 1, skal senest innen 
31. desember 2006 igjen gjennomgås på ny med sikte på en 
betydelig reduksjon av grenseverdiene.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2001.

 For Rådet

 A. NEYTS-UYTTERBROECK

 Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til direktiv 1999/29/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

      a)   I tabellen, under punktet «B. Produkter», skal nr. 21 lyde:

Stoffer, produkter Fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôrvarer 

med et vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«21. Dioksin (summen av 
polyklorerte dibenzo-
p-dioksiner (PCDD) og 
polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i Verdens 
helseorganisasjons (WHO) 
toksisitetsekvivalenter, 
beregnet ved bruk av 
WHO-TEF (toksisitets-
ekvivalensfaktorer, 1997) 
PCDD/F

Alle fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder vege-
tabilsk olje og biprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Mineraler 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Animalsk fett, herunder 
melkefett og fett i egg

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Andre produkter av land-
dyr, herunder melk og 
melkeprodukter og egg og 
eggprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Fiskeolje 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Fisk, andre vanndyr og 
produkter og biprodukter 
av disse, med unntak av 
fiskeolje (7)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Fôrblandinger, med unntak av 
pelsdyrfôr, fôr til kjæledyr og 
fiskefôr

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Fiskefôr
Fôr til kjæledyr

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)»

 

b)    På slutten av vedlegg I fjernes fotnote 5 og erstattes med følgende fotnoter:

         «(5) Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antakelse at alle verdier for 
de ulike forbindelsene som ligger under bestemmelsesgrensen, er lik bestemmelsesgrensen.

         (6) Disse grenseverdiene skal første gang innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av 
nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB, særlig med sikte 
på at grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte dioksinlignende PCB, og deretter 
igjen gjennomgås på ny innen 31. desember 2006 med sikte på en kraftig reduksjon av 
grenseverdiene.

         (7) Fersk fisk som leveres direkte og brukes uten mellomliggende bearbeiding til produksjon av 
pelsdyrfôr, er unntatt fra grenseverdien. Produkter og bearbeidet dyreprotein framstilt av disse 
pelsdyrene må ikke komme inn i næringsmiddelkjeden, og det er forbudt å bruke dem som fôr 
til husdyr som holdes, oppfôres eller avles med sikte på produksjon av næringsmidler.»
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2.   I vedlegg II gjøres følgende endringer:

      a)   I tabellen skal del A nr. 4 lyde:

Stoffer, produkter Fôrmidler
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôrvarer 

med et vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«4. Dioksin (summen av 
polyklorerte dibenzo-
p-dioksiner (PCDD) og 
polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i Verdens 
helseorganisasjons (WHO) 
toksisitetsekvivalenter, 
beregnet ved bruk av 
WHO-TEF (toksisitets-
ekvivalensfaktorer, 1997) 
PCDD/F

Alle fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder vege-
tabilsk olje og biprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Mineraler 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Animalsk fett, herunder 
melkefett og fett i egg

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Andre produkter av land-
dyr, herunder melk og 
melkeprodukter og egg og 
eggprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Fiskeolje 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Fisk, andre vanndyr og 
produkter og biprodukter 
av disse, med unntak av 
fiskeolje (4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Fôrblandinger, med unntak av 
pelsdyrfôr, fôr til kjæledyr og 
fiskefôr

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)

Fiskefôr
Fôr til kjæledyr

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)»

b) På slutten av del A skal fotnote 2 fjernes og erstattes med følgende fotnoter:

 «(2) Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antakelse at alle verdier for 
de ulike forbindelsene som ligger under bestemmelsesgrensen, er lik bestemmelsesgrensen.

 (3) Disse grenseverdiene skal første gang innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av 
nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB, særlig med sikte 
på at grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte dioksinlignende PCB, og deretter 
igjen gjennomgås på ny innen 31. desember 2006 med sikte på en kraftig reduksjon av 
grenseverdiene.

 (4) Fersk fisk som leveres direkte og brukes uten mellomliggende bearbeiding til produksjon av 
pelsdyrfôr, er unntatt fra grenseverdien. Produkter og bearbeidet dyreprotein framstilt av disse 
pelsdyrene må ikke komme inn i næringsmiddelkjeden, og det er forbudt å bruke dem som fôr 
til husdyr som holdes, oppfôres eller avles med sikte på produksjon av næringsmidler.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/1/EF

av 7. januar 2002

om endring av direktiv 94/39/EF med hensyn til fôrvarer til støtte av leverfunksjonen 
ved kronisk nedsatt leverfunksjon(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september 
1993 om fôrvarer med særlige ernæringsformål(1), sist endret 
ved direktiv 1999/29/EF(2), særlig artikkel 6 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 94/39/EF(3), endret ved direktiv 95/6/EF(4), 
vedtok Kommisjonen en liste over bruksområdene for 
fôrvarer med særlige ernæringsformål.

2) Nye vitenskapelige undersøkelser har vist at det ikke 
er behov for å senke eller begrense fettinnholdet i 
fôrvarer til støtte av leverfunksjonen ved kronisk nedsatt 
leverfunksjon hos hunder og katter. De har imidlertid vist 
at det vil være hensiktsmessig å angi på etiketten at dyr 
som gis slikt fôr, alltid bør ha adgang til vann.

3) Direktiv 94/39/EF bør derfor tilpasses.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for fôrvarer —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 94/39/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 20. november 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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. januar 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/40

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 5 av 9.1.2002, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 16.

(1)    EFT L 237 av 22.9.1993, s. 23.
(2)    EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32.
(3)    EFT L 207 av 10.8.1994, s. 20.
(4)    EFT L 91 av 22.4.1995, s. 35.
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 KOMMISJONSDIREKTIV 95/6/EF

 av 20. mars 1995

om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring 
av såkorn(*)

2003/EØS/23/41

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 
93/2/EØF(2), særleg artikkel 21a, og

ut frå desse synsmåtane:

Rughybridar fell inn under verkeområdet for direktiv 
66/402/EØF, men det er ikkje fastsett i direktivet kva vilkår 
som avlingar og såkorn av rughybridar skal stette.

For å fastleggje slike vilkår gjorde Kommisjonen vedtak 89/374/EØF 
av 2. juni 1989 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk 
i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av 
såkorn, for å fastsette hvilke vilkår avlinger og såkorn av 
rughybrider skal oppfylle(3), endra ved vedtak 92/520/EØF(4).

Dette forsøket vart avslutta 30. juni 1994.

Resultata av dette forsøket gjer det no mogleg å fastleggje kva 
vilkår som avlingar og såkorn av rughybridar skal stette, og 
vedlegg I og II til direktiv 66/402/EØF bør difor endrast.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:
 

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 66/402/EØF vert endra i samsvar 
med vedlegget til dette direktivet.

 

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal seinast 30. juni 1995 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om 
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. mars 1995.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 67 av 25.3.1995, s. 30, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF nr. L 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(2)    TEF nr. L 54 av 5.3.1993, s. 20.
(3)    TEF nr. L 166 av 16.6.1989, s. 66.
(4)    TEF nr. L 325 av 11.11.1992, s. 25.
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til direktiv 66/402/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I:

a) I nr. 2 og 3 vert «unntatt hybrider» lagt til etter «Secale cereale».

b) Nytt nr. 3a skal lyde:

«3a. Rughybrider:

a) Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder 
som kan føre til uønsket fremmedbestøvning.

Avling Minste avstand

1 2

— For produksjon av basiskorn

— når det brukes hannlig sterilitet

— når det ikke brukes hannlig sterilitet

1 000 m

600 m

— For produksjon av sertifisert såkorn 500 m

b) Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes egenskaper, herunder 
hannlig sterilitet.

 Avlingen skal særlig oppfylle følgende standarder eller andre vilkår:

i) antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra bestanddelen, skal ikke overstige

— én per 30 m² for produksjon av basiskorn,

— én per 10 m² for produksjon av sertifisert såkorn, men denne standard skal ved offisielle 
feltinspeksjoner gjelde bare for den hunnlige bestanddelen,

ii) for basiskorn skal sterilitetsnivået for den hannsterile bestanddel ved bruk av hannlig sterilitet være 
minst 98 %.

c) Der det er formålstjenlig, skal sertifisert såkorn produseres i blandingsavlinger som består av en hunnlig 
hannsteril bestanddel med en hannlig bestanddel som gjenoppretter hannlig fertilitet.»

2. Vedlegg II:

a) I nr. 1 vert «hybridsorter av Sorghum spp. og Zea Mays» endra til «hybridsorter av Secale cereale, Sorghum 
spp. og Zea Mays».

b) I nr. 1 skal ny bokstav C lyde:

 «C. Rughybrider

 Såkorn skal ikke klassifiseres som sertifisert såkorn med mindre det er tatt behørig hensyn til resultatene av 
en offisiell etterkontroll basert på offisielle prøver av basiskorn og gjennomført i vekstperioden for det såkorn 
som søknaden om klassifisering gjelder, for å fastslå at basiskornet oppfyller vilkårene fastsatt i dette vedtak 
for basiskornets ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Skadelige organismer som minsker såkornets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå.

 Såkornet skal særlig oppfylle følgende standarder med hensyn til Claviceps purpurea (høyeste antall 
sklerotier eller deler av sklerotier i en prøve med vekt som angitt i spalte 3 i vedlegg III).
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Klasse Claviceps purpurea

1 2

Annet korn enn rughybrider:

—  basiskorn

— sertifisert korn

1

3

Rughybrider:

— basiskorn

— sertifisert korn

1

   4(a)

(a) Innhold av fem sklerotier eller deler av sklerotier i en prøve med angitt vekt skal anses for å være i samsvar 
med standardene hvis en annen prøve med samme vekt ikke inneholder mer enn fire sklerotier eller deler av 
sklerotier.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 96/18/EF

av 19. mars 1996

om endring av visse rådsdirektiver om markedsføring av frø og 
formeringsmateriale(*)

2003/EØS/23/42

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret 
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 21 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(2), sist 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, 
særlig artikkel 20 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 70/458/EØF av 29. september 
1970 om markedsføring av grønnsakfrø(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 40 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

På bakgrunn av utviklingen innen vitenskapelig og teknisk 
kunnskap er det nødvendig å endre direktiv 66/401/EØF, 
69/208/EØF og 70/458/EØF på grunn av nedenstående.

Gjeldende internasjonale regler, særlig fra Det internasjonale 
frøkontrollforbund og Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling, er revidert med hensyn til største 
tillatte vekt for frøpartier av visse arter, og denne revisjonen er 
egnet til å bli vedtatt av Fellesskapet.

Største tillatte vekt for frøpartier av disse artene i 
fellesskapsreglene bør derfor revideres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

I kolonne 2 i tabellen i vedlegg III endres «20» til «25» for:

—  Lupinus albus,

—  Lupinus angustifolius,

—  Lupinus luteus,

—  Pisum sativum,

—  Vicia faba og

—  Vicia sativa.

Artikkel 2

I direktiv 69/208/EØF gjøres følgende endringer:

I kolonne 2 i tabellen i vedlegg III endres alle forekomster 
av «20» til «25», og «10» endres til «25» for Carthamus 
tinctorius.

Artikkel 3

I direktiv 70/458/EØF gjøres følgende endringer:

I vedlegg III skal punkt 1 lyde:

«1. Største tillatte vekt for et frøparti:

a) frø fra Phaseolus vulgaris, Pisum 
sativum og Vicia faba       

b) frø med størrelse minst som et 
hvetekorn, unntatt Phaseolus 
vulgaris, Pisum sativum og Vicia 
faba         

c) frø med størrelse mindre enn et 
hvetekorn  

 Største tillatte vekt for partiet skal ikke 
overskrides med mer enn 5 %.»

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 1996 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.

25 tonn,

20 tonn,

10 tonn.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 76 av 26.3.1996, s. 21, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 
(2)    EFT nr. L 169 av 10.7.1969, s. 3. 
(3)    EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 7. 
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mars 1996.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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RÅDSDIREKTIV 96/72/EF

av 18. november 1996

om endring av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 
69/208/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, 

frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø(*)

2003/EØS/23/43

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

Ved artikkel G i traktaten om Den europeiske union er 
uttrykket «Det europeiske økonomiske fellesskap» endret til 
«Det europeiske fellesskap», og forkortelsen «EØF» bør derfor 
endres til «EF».

Forkortelsen «EØF» forekommer i visse bestemmelser i 
direktiv 66/400/EØF(4), 66/401/EØF(5), 66/402/EØF(6), 
66/403/EØF(7), 69/208/EØF(8) og 70/458/EØF(9) om 
markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, 
settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø, 
særlig med hensyn til emballering og merking av frø, og 
forkortelsen «EØF» bør derfor endres til «EF» i de nevnte 
bestemmelser.

Det er likevel vanlig å forhåndsbestille store partier av 
etiketter, og forkortelsen «EØF» bør derfor kunne brukes i en 
overgangsperiode —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 
69/208/EØF og 70/458/EØF gjøres følgende endringer:

1. I direktiv 66/400/EØF endres forkortelsen «EØF» til 
«EF»:

—  i artikkel 2 første ledd del G,

—  i artikkel 10 nr. 1, 2 og 3,

—  i artikkel 11 nr. 1,

—  i artikkel 11a nr. 1 og 2,

—  i artikkel 11b,

—  i artikkel 14 nr. 1 annet strekpunkt og

—  i vedlegg III del A avsnitt I og del B overskriften og 
nr. 1.

2. I direktiv 66/401/EØF endres forkortelsen «EØF» til 
«EF»:

—  i artikkel 2 første ledd del F og G,

—  i artikkel 9 nr. 1, 2 og 3,

—  i artikkel 10 nr. 1,

—  i artikkel 10a nr. 1 og 2,

—  i artikkel 10b,

—  i artikkel 13 nr. 3,

—  i artikkel 14 nr. 1 tredje strekpunkt,

— i vedlegg IV del A avsnitt I bokstav a) nr. 1 og 
bokstav b) nr. 1 og

—  i vedlegg IV del B overskriften, bokstav a) nr. 1, 
bokstav b) nr. 1 og bokstav c) nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7.

3. I direktiv 66/402/EØF endres forkortelsen «EØF» til «EF» 
i vedlegg IV del A bokstav a) nr. 1.

4. I direktiv 66/403/EØF endres forkortelsen «EØF» til «EF» 
i vedlegg III del A nr. 1.

5. I direktiv 69/208/EØF endres forkortelsen «EØF» til «EF» 
i vedlegg IV del A bokstav a) nr. 1 og vedlegg IV del A 
bokstav b) nr. 1.

6. I direktiv 70/458/EØF endres forkortelsen «EØF» til 
«EF»:

—  i artikkel 25 nr. 1 og

—  i vedlegg IV del A bokstav a) nr. 1 og del B bokstav a) 
nr. 1.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 304 av 27.11.1996, s. 10, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)   EFT nr. C 157 av 1.6.1996, s. 15.
(2)   EFT nr. C 166 av 10.6.1996, s. 243.
(3)   Uttalelse av 25. september 1996 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(4)   EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet sist endret ved 

tiltredelsestraktaten av 1994.
(5)   EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 av 26.3.1996, s. 21).
(6)   EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 95/6/EF (EFT nr. L 67 av 25.3.1995, s. 30).
(7)   EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsvedtak 96/16/EF (EFT nr. L 6 av 9.1.1996, s. 19).
(8)   EFT nr. L 169 av 10.7.1969, s. 3. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 av 26.3.1996, s. 21).
(9)   EFT nr. L 255 av 12.10.1970, s. 7. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 96/18/EF (EFT nr. L 76 av 26.3.1996, s. 21).
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Artikkel 2

Restpartier av etiketter med forkortelsen «EØF» kan brukes 
fram til 31. desember 2001.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv 1. juli 1997. 
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 umiddelbart oversende 
Kommisjonen de internrettslige bestemmelser som de vedtar 

på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal 
underrette de andre medlemsstater om dette.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. november 1996.

 For Rådet

 I. YATES

 Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/8/EF

av 18. februar 1999

om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(1), sist endra ved rådsdirektiv 
98/96/EF(2), særleg artikkel 21a, og

ut frå desse synsmåtane:

Når det gjeld såkorn av rugkveite som er meint for 
marknadsføring på eige territorium, kan medlemsstatane setje 
ned kravet til minste spireevne i vedlegg II til 80 %.

Etter det førnemnde direktivet vil dette ikkje lenger vere 
mogleg etter 1. februar 2000.

I samsvar med den noverande vitskaplege og tekniske 
kunnskapen verkar det i visse regionar i Fellesskapet å vere 
vanskeleg å produsere såkorn av rugkveite som har den 
spireevna som krevst etter vedlegg II.

I lys av utviklinga av den vitskaplege og tekniske kunnskapen 
bør minste spireevne for reint såkorn setjast ned til 80 %.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I nr. 2 del A i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF vert det gjort 
følgjande endring: for triticosecale vert tala «85» i kolonne 2 
endra til «80».

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 1. februar 2000 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om 
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 3

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. februar 1999.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/44

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 50 av 26.2.1999, s. 26, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 

s. 17.
(1)    TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2039/66.
(2)    TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/54/EF

av 26. mai 1999

om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn(*)

2003/EØS/23/45

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 
14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), sist endret ved 
direktiv 1999/8/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1b og artikkel 21b, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I ovennevnte direktiv er det fastsatt bestemmelser som tar 
høyde for at også hybrider av selvbestøvende rughvete 
kan bli omfattet av direktivets virkeområde og som 
bemyndiger Kommisjonen til å vedta de nødvendige 
endringer i definisjonene i direktivets artikkel 2 nr. 1. 
Ettersom hybrider av selvbestøvende rughvete har 
fått større betydning i Fellesskapet bør de omfattes 
av direktivets virkeområde, og det bør derfor gjøres 
endringer i definisjonene av «basiskorn» og «sertifisert 
såkorn». 

2) I ovennevnte direktiv er det ikke fastsatt hvilke vilkår som 
avlingen og såkorn fra hybrider av Avena sativa, Hordeum 
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum 
durum, Triticum spelta og selvbestøvende Triticosecale 
må oppfylle. Det bør fastsettes slike vilkår, og vedlegg I 
og II til direktiv 66/402/EØF bør endres i samsvar med 
dette. Fordi de nevnte hybrider har fått større betydning 
i Fellesskapet bør det fastsettes vilkår som avlingen og 
såkornet må oppfylle, særlig når såkorn produseres ved 
hjelp av en kjemisk agens for hybridisering.

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1) i artikkel 2 nr. 1 del Ca erstattes innledningen med følgende 
tekst:

 «Basiskorn (hybrider av havre, bygg, ris, rug, hvete, 
durumhvete, spelthvete og selvbestøvende rughvete)»,

2) i artikkel 2 nr. 1 del E erstattes innledningen med følgende 
tekst:

 «Sertifisert såkorn (kanarigress, unntatt hybrider, rug, 
sorghum, sudangress, mais og hybrider av havre, bygg, 
ris, hvete, durumhvete, spelthvete og selvbestøvende 
rughvete): såkorn»,

3) i nr. 3 i vedlegg I skal første og andre punktum lyde:

 «Avlingen skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet 
eller, for avlinger av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet 
og renhet med hensyn til egenskapene. Ved produksjon av 
såkorn fra hybride sorter skal ovennevnte bestemmelser 
også gjelde bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig 
sterilitet eller gjenopprettelse av fertilitet.»

4) I vedlegg I skal nytt nummer 3b lyde:

   «3b. Avlinger for produksjon av sertifisert såkorn fra 
hybrider av havre, bygg, ris, hvete, durumhvete, 
spelthvete og selvbestøvende rughvete.

      a) Avlingen skal være i samsvar med følgende 
standarder når det gjelder avstand til nærliggende 
pollenkilder som kan føre til uønsket 
fremmedbestøvning:

 — avstanden mellom den hunnlige bestanddelen 
og alle andre sorter av samme art skal være 
minst 25 m unntatt avlinger av den hannlige 
bestanddelen,

 — dersom det er tilstrekkelig beskyttelse mot all 
uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort 
fra denne avstanden.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 142 av 5.6.1999, s. 30, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(2)    EFT L 50 av 26.2.1999, s. 26.
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      b) Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet når 
det gjelder bestanddelenes egenskaper.

    Dersom såkornet produseres ved hjelp av en 
kjemisk agens for hybridisering, skal avlingen 
være i samsvar med følgende standarder eller 
andre vilkår:

                  i) Minste sortsrenhet for hver bestanddel skal 
være:

            — 99,7 % for havre, bygg, ris, hvete, 
durumhvete og spelthvete,

            — 99,0 % for selvbestøvende rughvete.

                  ii) Graden av hybridisering skal være minst 95 %. 
Den prosentvise graden av hybridisering 
skal vurderes etter gjeldende internasjonale 
metoder, i den utstrekning det finnes slike 
metoder. Dersom graden av hybridisering 
bestemmes ved analyse av såkornet før 
sertifisering, er det ikke nødvendig å 
bestemme den ved feltinspeksjonen.»

5. I nr. 1 i vedlegg II skal første og andre punktum lyde:

 «Såkornet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet 
eller, for såkorn av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet 
og renhet med hensyn til egenskapene. For såkorn fra 
hybridsorter skal ovennevnte bestemmelser også gjelde 
bestanddelenes egenskaper.»

6. I overskriften i nr. 1 del Aa i vedlegg II skal «unntatt 
hybrider» tilføyes etter «Triticosecale».

7. Etter nr. 1 del Aa i vedlegg II innsettes ny del Ab som 
skal lyde:

 «Ab. Hybrider av havre, bygg, ris, hvete, durumhvete, 
spelthvete og selvbestøvende rughvete.

  Sortsrenheten for såkorn i kategorien «sertifisert 
såkorn» skal være minst 90 %. Den skal undersøkes 
ved offisielle etterkontroller på et passende antall 
prøver.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2000 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
bestemmelsene i dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. 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.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de internrettslige lover som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 1999

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Kommisjonsmedlem
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. september 1994

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til sluttforbrukeren(*)

(94/650/EF)

2003/EØS/23/46

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 92/19/EØF(2), særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av såkorn(3), sist endret ved direktiv 
93/2/EØF(4), særlig artikkel 13a, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til bestemmelsene i direktiv 66/401/EØF og 66/402/
EØF kan frø bare markedsføres i forseglede pakninger som er 
forsynt med en lukkemekanisme og merking.

Den nåværende praksis med hensyn til markedsføring av frø og 
særlig metodene for transport av frø i bulk til sluttforbrukeren 
krever en forenkling av bestemmelsene i forbindelse med 
lukkemekanismen og merkingen av pakninger.

Det har vært hevdet at salg av frø i bulk til sluttforbrukeren 
kan medføre vesentlige kostnadsbesparelser i forbindelse med 
emballering, emballeringsmateriale og påfølgende disponering 
av dette.

Det har også vært hevdet at salg av frø i bulk til sluttforbrukeren 
ikke vil medføre en forringelse av frøenes kvalitet sammenlignet 
med den kvalitet som oppnås med den nåværende ordning. 

Det er ennå ikke mulig å bekrefte disse påstandene på 
fellesskapsplan på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger.

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres 
et tidsbegrenset forsøk for å undersøke om de ovennevnte 
påstander kan bekreftes på fellesskapsplan.

Vilkårene for forsøket bør fastsettes på en slik måte at det 
på fellesskapsplan kan samles inn flest mulig opplysninger 
for å kunne trekke de riktige konklusjoner med henblikk på 
eventuelle framtidige tilpasninger av fellesskapsbestemmels
ene.

I forbindelse med forsøket bør medlemsstatene fritas fra visse 
forpliktelser fastsatt i de aktuelle direktiver.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk -

GJORT DETTE VEDTAK:

 
Artikkel 1

Det skal på fellesskapsplan og i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 2 gjennomføres et tidsbegrenset forsøk for 
å undersøke om salg av frø i bulk til sluttforbrukeren kan 
medføre kostnadsbesparelser i forbindelse med emballering, 
emballeringsmateriale og påfølgende disponering av dette uten 
at frøenes kvalitet forringes.

 

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 252 av 28.9.1994, s. 15, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2)    EFT nr. L 104 av 22.4.1992, s. 61.
(3)    EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(4)    EFT nr. L 54 av 5.3.1993, s. 20.
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Artikkel 2

Vilkårene nevnt i artikkel 1 er følgende:

a) forsøket begrenses til sertifisert frø av alle typer av:

 - åkerert,

 - bønnevikke,

 - korn, bortsett fra mais,

b) beholderne med frø som skal selges til sluttforbrukeren, 
skal inneholde frø som er endelig sertifisert i samsvar med 
kravene i henholdsvis direktiv 66/401/EØF eller direktiv 
66/402/EØF,

c) disse frøene skal selges direkte til sluttforbrukeren,

d) beholderen som benyttes av sluttforbrukeren, og som 
frøene anbringes i, skal lukkes etter påfylling,

e) med forbehold for henholdsvis artikkel 19 nr. 1 i direktiv 
66/401/EØF eller artikkel 19 nr. 1 i direktiv 66/401/EØF 
skal det tas offisielle prøver, minst i form av stikkprøver, 
under påfyllingen av beholderne nevnt i bokstav d),

f) opplysningene på den offisielle etiketten skal også 
være påført en seddel som leverandøren leverer til 
sluttforbrukeren,

g) leverandøren skal ved utgangen av hvert kalenderår 
underrette vedkommende klassifiseringsmyndighet om de 
mengder frø som er solgt i bulk,

h) klassifiseringsmyndigheten skal overvåke forsøket,

i) når en medlemsstat deltar i forsøket, skal denne 
medlemsstaten stille til rådighet en del av prøvene nevnt i 
bokstav e) for sammenlignende fellesskapsprøver. 

Artikkel 3

De medlemsstater som deltar i forsøket, skal fritas fra 
bestemmelsene i henholdsvis artikkel 9 og 10 i direktiv 
66/401/EØF eller artikkel 9 og 10 i direktiv 66/402/EØF.

Artikkel 4

1. Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom de 
har besluttet å delta i forsøket.

3. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert kalenderår 
oversende en rapport til Kommisjonen og til de øvrige 
medlemsstatene om forsøkets framdrift og resultater.

4. Forsøket skal begynne 1. september 1994 og avsluttes 
31. desember 1997. Medlemsstatene kan innen 31. desember 
1997 beslutte at deres deltakelse opphører på et tidligere 
tidspunkt, dersom de finner at gjennomføringen av forsøket kan 
føre til en forringelse av frøenes kvalitet. De skal umiddelbart 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. september 1994.

 For Kommisjonen

 René STEICHEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. juni 1995

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF 
for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av 

raps og rybs skal oppfylle(*)

(95/232/EF)

2003/EØS/23/47

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), sist 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, 
særlig artikkel 12a, og

ut fra følgende betraktninger:

I direktiv 69/208/EØF er det ikke fastsatt særskilte vilkår 
som frø fra hybrider av raps og rybs skal oppfylle. Direktivet 
fastsetter heller ikke særskilte vilkår eller tillater klassifisering 
og markedsføring av materiale som ikke offisielt er oppført i 
den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, som 
omfatter sammensatte sorter.

På grunnlag av foreløpige opplysninger har det vært hevdet at 
det bør fastsettes særskilte vilkår for frø fra hybrider av raps 
og rybs.

Likeledes har det vært hevdet at klassifisering og markedsføring 
av frø fra sammensatte sorter nå bør tillates, og at det derfor bør 
fastsettes særskilte vilkår for frø fra slike sammensatte sorter.

Det er ennå ikke mulig å bekrefte disse påstandene på 
fellesskapsplan på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger.

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres et 
tidsbegrenset forsøk med sikte på å fastsette de vilkår som frø 
fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal 
oppfylle.

Vilkårene for forsøket bør fastsettes på en slik måte at det på 
fellesskapsplan kan samles inn flest mulig opplysninger for å 
kunne trekke de riktige konklusjoner når det gjelder eventuelle 
framtidige tilpasninger av fellesskapsbestemmelsene.

I forbindelse med forsøket bør medlemsstatene fritas fra visse 
forpliktelser fastsatt i direktiv 69/208/EØF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Det skal på fellesskapsplan og som fastlagt i vedlegget 
gjennomføres et tidsbegrenset forsøk med sikte på å fastsette 
de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps 
(Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. silvestris 
(Lam.) Briggs) skal oppfylle for å kunne klassifiseres og 
markedsføres i henhold til direktiv 69/208/EØF. 

2. Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med

—  «sammensatt sort» en sammensetning av sertifisert frø fra 
en bestemt hannsteril hybridsort som er offisielt godkjent 
i henhold til direktiv 70/457/EØF(2), og sertifisert frø 
fra en eller flere tilsvarende godkjente bestøversorter 
som kombineres mekanisk i størrelsesforhold fastsatt 
i fellesskap av de personer som er ansvarlige for 
sortsvedlikeholdet av den «bestøver-avhengige hybrid» 
og av «bestøveren/bestøverne». Sammensetningen skal 
meddeles klassifiseringsmyndigheten,

—  «bestøver-avhengig hybrid» den hannsterile bestanddel 
innenfor den «sammensatte sort»,

—  «bestøver(e)» den/de bestanddel(er) som sprer pollen 
innenfor den «sammensatte sort».

Artikkel 3

Frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs 
kan markedsføres innen Fellesskapet, forutsatt at vilkårene og 
kravene i vedlegget er oppfylt.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 154 av 5.7.1995, s. 22, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT nr. L 169 av 10.7.1969, s. 3. (2)    EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 1.



8.5.2003 Nr. 23/135EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

Artikkel 4

1. Medlemsstater som deltar i forsøket, fritas fra 
bestemmelsene i direktiv 69/208/EØF med hensyn til tidligere 
avlinger, sortenes ekthet og renhet, isolering av avlingen, antall 
feltinspeksjoner, og merking, uten at artikkel 3 i dette vedtak 
berøres.

2. Når det gjelder frø fra sammensatte sorter av raps og 
rybs skal medlemsstater som deltar i forsøket, likeledes fritas 
fra bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 69/
208/EØF i den utstrekning de vedrører kravet om at frøet 
skal tilhøre en sort som er oppført i den felles sortsliste eller 
en nasjonal sortsliste, og fra bestemmelsene i artikkel 8 i 
direktiv 69/208/EØF i den utstrekning de vedrører partienes 
ensartethet.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de har 
besluttet å delta i forsøket.

2. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert år 
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om 
resultatene av forsøket i form av en framdriftsrapport.

3. Forsøket skal opphøre 31. desember 1997.

4. Vedlegget kan revideres mens forsøket pågår under hensyn 
til opplysningene som er samlet inn, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

5. Medlemsstatene kan beslutte at de ikke lenger ønsker 
å delta i forsøket innen 31. desember 1997 dersom de anser 
at gjennomføringen av forsøket kan virke negativt inn på 
frøkvaliteten. De skal umiddelbart underrette de øvrige 
medlemsstater og Kommisjonen om dette.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1995

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

VILKÅR OG KRAV

1. Avlingen skal oppfylle følgende vilkår:

a) Avlingen skal dyrkes i en rute der det er over fem år siden vekster av korsblomstfamilien (cruciferae) sist ble 
dyrket.

b) Dersom det benyttes en hannsteril bestanddel til frøproduksjon, skal den hannlige steriliteten være minst 98 %. 
Sterilitetsnivået skal vurderes ved å undersøke blomster med hensyn til fravær av fertile pollenknapper.

c) Avstanden til nærliggende pollenkilder som kan føre til uønsket fremmedbestøvning, skal være minst 500 m 
for produksjon av basisfrø og minst 300 m for produksjon av sertifisert frø. Dersom det er tilstrekkelig 
beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra disse avstander.

d) Antall feltinspeksjoner skal minst være tre. Den første inspeksjonen bør utføres før blomstringsstadiet, den 
andre tidlig i blomstringsstadiet og den tredje i slutten av blomstringsstadiet.

2. Frøene skal oppfylle følgende vilkår:

a) Frøene skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes sortsegenskaper, herunder hannlig 
sterilitet eller, dersom det er aktuelt, gjenoppretting av hannlig fertilitet.

b) Minste sortsrenhet skal oppfylle følgende standarder:
                                               i %

Frøtype Minste sortsrenhet

aa) Hybrider, produsert ved selvsterilitet 

Basisfrø, innavlet linje

Basisfrø, enkelhybrid

Sertifisert frø

bb) Hybrider, produsert ved hannlig sterilitet

Basisfrø, hunnlig bestanddel

Basisfrø, hannlig bestanddel

Sertifisert frø

98,0

95,0

90,0

99,0

99,9

90,0

Minste sortsrenhet skal undersøkes hovedsakelig ved feltinspeksjoner utført i samsvar med nr. 1.

3.  Frø skal ikke klassifiseres som sertifisert frø med mindre det er tatt behørig hensyn til offisielle 
etterkontroller som er basert på offisielle prøver og gjennomført i vekstperioden for det frø som 
søknaden om klassifisering gjelder, og som viser at basisfrøet oppfyller vilkårene fastsatt i dette vedtak 
for basisfrøets ekthet og renhet med hensyn bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet.

For basisfrø fra hybrider kan sortsrenheten vurderes ved hjelp av hensiktsmessige biokjemiske metoder i stedet for 
etterkontroller. Vilkårene for gjennomføringen av slike kontroller kan fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

4. For sertifisert frø fra en sammensatt sort skal frøet fra den «bestøver-avhengige hybrid» og fra «bestøveren/bestøverne» 
kombineres mekanisk i størrelsesforhold fastsatt i fellesskap av de personer som er ansvarlige for sortsvedlikeholdet 
av disse bestanddeler. Frø fra hannlige og hunnlige bestanddeler skal behandles med drasjering i ulik farge.
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5. Standardene med hensyn til minste sortsrenhet som er fastsatt i tabellen i nr. 2 for sertifisert frø fra hybrider, skal 
overvåkes ved offisielle etterkontroller av offisielt utvalgte prøver

 For sertifisert frø fra hybrider kan sortsrenheten vurderes ved hjelp av hensiktsmessige biokjemiske metoder i stedet 
for etterkontroller. Vilkårene for gjennomføringen av slike kontroller kan fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

6. Etiketten skal oppfylle følgende krav:

a) For basisfrø og sertifisert frø fra hybrider kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV til direktiv 
69/208/EØF til anvendelse.

b) For basisfrø fra hybrider eller innavlede linjer

—  dersom hybriden eller den innavlede linjen som frøet tilhører, er offisielt godkjent i henhold til direktiv 
70/457/EØF, navnet som bestanddelen er offisielt godkjent under, med eller uten henvisning til den endelige 
sorten, etterfulgt av ordet «bestanddel» for hybrider eller innavlede linjer som bestanddel i den endelige 
sorten,

—  i andre tilfeller navnet på den bestanddel som basisfrøet tilhører, som kan angis i kodet form, etterfulgt av 
en henvisning til den endelige sorten, med eller uten henvisning til dens funksjoner (hannlig eller hunnlig), 
og etterfulgt av ordet «bestanddel».

c) For sertifisert frø som skal kombineres i samsvar med nr. 4, kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV 
til direktiv 69/208/EØF til anvendelse for de sertifiserte frøene for hver bestanddel. Dessuten skal funksjonen 
(hannlig eller hunnlig) etterfølges av ordet «bestanddel», og navnet på den endelige sorten skal oppgis.

d) For sertifisert frø fra en sammensatt sort kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV til direktiv 
69/208/EØF til anvendelse, men i stedet for navnet på sorten oppgis navnet på den sammensatte sorten 
(betegnelsen «sammensatt sort» og dens navn) og det prosentvise antall ulike bestanddeler; det er tilstrekkelig å 
oppgi navnet på den sammensatte sorten dersom det på anmodning fra kjøperen er gitt skriftlig underretting om 
det prosentvise antallet og dette er offisielt registrert.

 Etiketten skal være blå med en diagonal grønn linje.

e) På etiketten skal nummeret på dette vedtak stå etter ordene «EFs regler og standarder».

f) Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal prøver som medlemsstaten leverer til sammenlignende fellesskapsprøver, 
stamme fra prøver som er offisielt klassifisert i henhold til dette forsøk.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. januar 1997

om løyve til å påføre pakningar med frø frå oljevekstrar og fibervekstrar dei opplysningane som er 
fastsette, og om endring av kommisjonsvedtak 87/309/EØF om tillatelse til å forsyne pakninger med frø 

fra visse arter fôrvekster med de fastsatte opplysninger(*)

(97/125/EF)

2003/EØS/23/48

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endra ved direktiv 
96/72/EF(2), særleg artikkel 10 nr. 1 bokstav a), 

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(3), 
sist endra ved direktiv 96/72/EF, særleg artikkel 10 nr. 1 
bokstav a), og

ut frå desse synsmåtane: 

Frø frå fôrvekstrar, oljevekstrar og fibervekstrar kan vanlegvis 
marknadsførast berre dersom pakningane er påførde ein 
offisiell etikett i samsvar med føresegnene i høvesvis direktiv 
66/401/EØF og direktiv 69/208/EØF.

Det kan likevel gjevast løyve til at sjølve pakningen vert påførd 
dei påkravde opplysningane, etter det mønsteret som er fastsett 
for etiketten.

Kommisjonen har alt gjeve eit slikt løyve ved vedtak 
80/755/EØF(4), endra ved vedtak 81/109/EØF(5), med omsyn 
til såkorn, og ved vedtak 87/309/EØF(6), endra ved vedtak 
88/493/EØF(7), med omsyn til frø frå visse artar av 
fôrvekstrar.

Ved desse vedtaka vart løyva gjevne på visse vilkår som sikrar 
at ansvaret ligg på klassifiseringsstyresmaktene.

Denne ordninga har vist seg å vere nyttig.

Det er no ønskjeleg å gje eit liknande løyve for frø frå olje- og 
fibervekstrar.

Med omsyn til fôrvekstrar er det òg ønskjeleg å lengje løyvet 
for alle artar som er omfatta av direktiv 66/401/EØF.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Medlemsstatane har, på dei vilkåra som er fastsette i 
nr. 2, løyve til å fastsetje at pakningar med frø frå olje- og 
fibervekstrar av klassane «basisfrø» og «sertifisert frø» 
under offentleg kontroll kan påførast dei opplysningar som er 
fastsette.

2. Følgjande vilkår skal gjelde for det løyvet som er nemnt i 
nr. 1:

a) dei opplysningane som er fastsette, skal trykkjast eller 
stemplast på pakninga på ein slik måte at dei ikkje kan 
slettast,

b) utforminga og fargen på trykket eller stempelet skal vere 
i samsvar med mønsteret for den etiketten som vert nytta 
i den aktuelle medlemsstaten,

c) av dei opplysningane som er fastsette, skal i det minste 
dei opplysningane som er nemnde i del A bokstav a) 
nr. 3 og 4 i vedlegg IV til direktiv 69/208/EØF, påførast 
når prøvetaking finn stad i medhald av føresegnene i 
artikkel 7 nr. 2 i det nemnde direktivet, og opplysningane 
skal påførast av styresmaktene eller under offentleg 
kontroll,

d) i tillegg til dei opplysningane som er fastsette, skal 
kvar pakning påførast eit offisielt tildelt individuelt 
serienummer, som skal vere trykt eller stempla på 
pakninga av det føretaket som trykkjer pakningane, på 
ein slik måte at det ikkje kan slettast; dette føretaket 
skal opplyse klassifiseringsstyresmakta om talet på 
distribuerte pakningar og om serienumra deira,

e) klassifiseringsstyresmakta skal føre register over 
dei frømengdene som er merkte på denne måten, 
medrekna talet på pakningar i kvart parti og innhaldet i 
pakningane, og dessutan dei serienumra som er nemnde 
i bokstav d),

f) registra til produsentane skal leggjast fram for klassifise
ringsstyresmakta for kontroll. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 48 av 19.2.1997, s. 35, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66 
(2)    TEF nr. L 304 av 27.11.1996, s. 10.
(3)    TEF nr. L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(4)    TEF nr. L 207 av 9.8.1980, s. 37.
(5)    TEF nr. L 64 av 11.3.1981, s. 13.
(6)    TEF nr. L 155 av 16.6.1987, s. 26.
(7)    TEF nr. L 261 av 21.9.1988, s. 27.
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Artikkel 2

I vedtak 87/309/EØF vert det gjort følgjande endringar:

i artikkel 1 nr. 1 vert «frø fra åkerert og bønnevikke» bytt 
ut med «frø fra fôrvekstarter».

Artikkel 3

Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen under 
kva vilkår dei nyttar det løyvet som er nemnt i artikkel 1. 
Kommisjonen skal melde frå til dei andre medlemsstatane om 
dette.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. januar 1997.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. mai 1997

om endring av visse vedtak som gjev Frankrike løyve til å avgrense marknadsføringa av frø frå 
visse planteartar til jordbruksføremål(*)

(Berre den franske teksta er gyldig)

(97/363/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR  —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 70/457/EØF av 29. september 1970 
om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål(1), 
sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og 
Sverige, særleg artikkel 15 nr. 2 og 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 76/219/EØF(2), 78/127/EØF(3), 
80/1360/EØF(4), 82/948/EØF(5) og 87/117/EØF(6) fekk 
Frankrike løyve til å avgrense m.a. marknadsføringa av frø frå 
visse maissortar. 

I medhald av artikkel 15 nr. 1 i direktiv 70/457/EØF er frø eller 
økslingsmateriale frå sortar av planteartar til jordbruksføremål 
som er vortne offisielt godkjende i minst éin medlemsstat, 
og som òg stettar dei vilkåra som er fastsette i direktiv 
70/457/EØF, ikkje lenger underlagde marknadsføringsrestriksj
onar i Fellesskapet med omsyn til sort etter 31. desember i det 
andre året etter at sortane vart godkjende. 

I medhald av artikkel 15 nr. 2 i direktiv 70/457/EØF kan 
likevel ein medlemsstat på oppmoding få løyve til å forby 
marknadsføring av frø og økslingsmateriale frå visse sortar i 
dei tilfella som er nemnde i artikkel 15 nr. 3.

Ved dei førnemnde vedtaka har Kommisjonen gjeve Frankrike 
løyve til å forby m.a. marknadsføring av frø frå visse sortar 
mais med ein FAO-snarmognadsindeks på 800 eller meir, som 
er førde opp i den gjeldande felles sortslista for planteartar til 
jordbruksføremål.

Frankrike har gjeve Kommisjonen melding om at det ikkje 
lenger ønskjer å nytte seg av desse løyva med omsyn til dei 
nemnde maissortane.

Løyva for dei nemnde sortane bør difor kallast tilbake.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei løyva som er gjevne Frankrike ved dei vedtaka som 
er førde opp nedanfor, vert kalla tilbake med omsyn til dei 
maissortane (Zea mays L.) som er nemnde i vedtaka: 

— 76/219/EØF,

— 78/127/EØF,

— 80/1360/EØF,

— 82/948/EØF,

— 87/117/EØF.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 28. mai 1997.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/49

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 152 av 11.6.1997, s. 33, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF nr. L 225 av 12.10.1970, s. 1. 
(2)    TEF nr. L 46 av 21.2.1976, s. 30. 
(3)    TEF nr. L 41 av 11.2.1978, s. 43. 
(4)    TEF nr. L 384 av 31.12.1980, s. 44. 
(5)    TEF nr. L 383 av 31.12.1982, s. 25.
(6)    TEF nr. L 49 av 18.2.1987, s. 34.



8.5.2003 Nr. 23/141EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 1998

om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold 
til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte 

sorter av raps og rybs skal oppfylle(*)

(98/173/EF)

2003/EØS/23/50

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), sist 
endra ved rådsdirektiv 96/72/EF(2), særleg artikkel 12a, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 95/232/EF(3) vart det innført eit 
tidsavgrensa forsøk på særskilde vilkår for å fastsetje kva 
vilkår frø frå hybridar og frå samansette typar raps og rybs 
skal stette. 

I lys av dei røynslene som er gjorde under forsøket, som 
vart avslutta 31. desember 1997, må det samlast inn fleire 
opplysningar på fellesskapsplan med sikte på å trekkje 
konklusjonar for eventuelt å tilpasse fellesskapsføresegnene i 
framtida. 

For å kunne vurdere om fellesskapsføresegnene bør tilpassast 
i framtida er det ønskjeleg å lengje forsøkstida på dei same 
vilkåra.

Det er naudsynt å sikre kontinuiteten i forsøket.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 og 5 i vedtak 95/232/EF vert datoen 
«31. desember 1997» endra til «31. desember 1998».

Artikkel 2

Dette vedtaket tek til å gjelde 31. desember 1997.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. februar 1998.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 63 av 4.3.1998, s. 30, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(2)    TEF L 304 av 27.11.1996, s. 10. 
(3)    TEF L 154 av 5.7.1995, s. 22. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 1998

om endring av vedtak 94/650/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk 
med salg av frø i bulk til sluttforbrukeren(*)

(98/174/EF)

2003/EØS/23/51

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endra ved 
rådsdirektiv 96/72/EF(2), særleg artikkel 13a,  

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(3), sist endra ved rådsdirektiv 
96/72/EF, særleg artikkel 13a, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 94/650/EF(4) vart det innført eit 
mellombels forsøk på fellesskapsplan med sikte på å 
vurdere om salg av frø i bulk til sluttforbrukaren kan føre 
til vesentleg kostnadssparing i samband med emballering, 
emballeringsmateriale og påfølgjande disponering av dette, 
utan at det vil føre til at kvaliteten på frøa vert redusert jamført 
med den kvaliteten som vert oppnådd med den noverande 
ordninga.

I lys av dei røynslene som er gjorde under forsøket, som 
held fram til 31. desember 1997, er det enno ikkje mogleg 
å stadfeste desse påstandane på fellesskapsplan ut frå dei 
tilgjengelege opplysningane.

Det bør difor gjennomførast eit tidsavgrensa forsøk på nærmare 
fastsette vilkår for å vurdere om dei førnemnde påstandane kan 
stadfestast på fellesskapsplan.

Det er naudsynt å sikre kontinuiteten i forsøket.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 4 nr. 4 i vedtak 94/650/EF vert begge førekomstane 
av datoen «31. desember 1997» endra til «30. juni 2000».

Artikkel 2

Dette vedtaket tek til å gjelde 31. desember 1997.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. februar 1998.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 63 av 4.3.1998, s. 31, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 
(2)    TEF L 304 av 27.11.1996, s. 10.
(3)    TEF 125 11.7.1966, s. 2309/66. 
(4)    TEF L 252 av 28.9.1994, s. 15. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. april 1998

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i 
henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF(*)

 (98/320/EF)

2003/EØS/23/52

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av betefrø(1), sist endret ved direktiv 
96/72/EF(2), særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(3), sist endret ved 
direktiv 96/72/EF, særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av såkorn(4), sist endret ved direktiv 
96/72/EF, særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(5), sist 
endret ved direktiv 98/72/EF, særlig artikkel 12a, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 
69/208/EØF kan frø klassifiseres offisielt bare dersom offentlig 
frøkontroll av frøprøver som er offentlig utvalgt for kontroll, 
har vist at frøene oppfyller de fastsatte vilkårene. 

Det har vært hevdet at prøvetaking og kontroll av frø 
under offentlig tilsyn kan være bedre alternativer enn 
framgangsmåtene for offisiell klassifisering av frø, uten at det 
vil medføre en betydelig forringelse av frøenes kvalitet. 

Det er ennå ikke mulig å bekrefte denne påstanden på 
fellesskapsplan på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger. 

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres et 
tidsbegrenset forsøk med sikte på å undersøke om denne 
påstanden kan bekreftes på fellesskapsplan, og særlig om 
det vil finne sted en betydelig forringelse av frøenes kvalitet 
sammenlignet med den kvalitet som oppnås ved ordningen 
med offentlig prøvetaking og kontroll av frø.

Vilkårene for forsøket bør fastsettes på en slik måte at det på 
fellesskapsplan kan samles inn flest mulig opplysninger for å 
kunne trekke de riktige konklusjoner når det gjelder eventuelle 
framtidige tilpasninger av fellesskapsbestemmelsene.

I forbindelse med forsøket bør medlemsstatene fritas fra visse 
forpliktelser fastsatt i de berørte direktiver.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Det skal på fellesskapsplan gjennomføres et tidsbegrenset 
forsøk med sikte på å undersøke om prøvetaking og kontroll 
av frø under offentlig tilsyn kan være bedre alternativer enn 
framgangsmåtene for offisiell klassifisering av frø i henhold 
til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/
EØF uten at det vil føre til en betydelig forringelse av frøenes 
kvalitet. 

Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.
(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 140 av 12.5.1998, s. 14, er 

nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2290/66. 
(2)    EFT L 304 av 27.11.1996, s. 10. 
(3)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 
(4)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 
(5)    EFT L 169 av 10.7.1969, s. 3. 
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2. Medlemsstater som deltar i forsøket, skal fritas fra 
forpliktelsene fastsatt i direktivene nevnt i nr. 1 med hensyn til 
offentlig prøvetaking og kontroll av frø, forutsatt at vilkårene i 
henhold til artikkel 2 og 3 er oppfylt.

Artikkel 2

1. Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere som er 
godkjent til dette formål av den myndighet som er ansvarlig 
for klassifisering av frø i den berørte medlemsstat, i samsvar 
med vilkårene fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Prøvetakere skal ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, 
oppnådd ved opplæringskurs organisert på samme vilkår som 
gjelder for offentlige prøvetakere og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i samsvar med 
gjeldende internasjonale metoder.

3. Prøvetakere skal være:

a) uavhengige fysiske personer, 

 eller

b) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer som ikke 
driver med produksjon, dyrking eller bearbeiding av frø, 
eller handel med frø 

 eller

c) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer som 
driver med produksjon, dyrking eller bearbeiding av frø, 
eller handel med frø.

I tilfellet omhandlet i bokstav c) kan en prøvetaker gjennomføre 
prøvetaking bare av frøpartier produsert på arbeidsgiverens 
vegne, med mindre annet er avtalt mellom arbeidsgiveren, den 
som søker om klassifisering og vedkommende frøklassifiserin
gsmyndighet.

4. Prøvetakere skal, med hensyn til sitt ansvar overfor 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet, likestilles med 
offentlige prøvetakere. Prøvetakingen skal foregå under tilsyn 
av vedkommende frøklassifiseringsmyndighet.

5. I forbindelse med tilsynet nevnt i nr. 4 skal offentlige 
prøvetakere ta stikkprøver av en andel av de frøpartier som 
er lagt fram for offisiell klassifisering mens forsøket pågår. 
Denne andelen skal i prinsippet fordeles så likt som mulig 
mellom de fysiske eller juridiske personer som framlegger 
frø for klassifisering, men de kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være på minst 
5 %.

Medlemsstatene som deltar i forsøket, skal sammenligne de 
offentlig utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

6. Det sertifiserte frøpartiets referansenummer som kreves 
på de offisielle etikettene fastsatt i henhold til direktivene nevnt 
i artikkel 1 nr. 1, eller andre aktuelle alternativer, skal gjøre det 
mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å identifisere de 
frøpartier som det er tatt prøver av under offentlig tilsyn.

7. Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal en passende 
andel av de prøver som leveres til sammenlignende 
fellesskapsprøver, stamme fra prøver utvalgt under forsøket. 
Nærmere regler skal fastsettes i de respektive tekniske 
protokoller for Fellesskapets sammenlignende prøver.

Artikkel 3

1. Frøkontroller skal utføres av laboratorier for frøkontroll 
som er godkjente til dette formål av den myndighet som er 
ansvarlig for klassifisering av frø i den berørte medlemsstat, i 
samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2-5.

2. Laboratoriet skal ha en analytiker som har hovedansvaret 
for den tekniske driften av laboratoriet, og som har de 
nødvendige kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium 
for frøkontroll på en faglig måte. 

Analytikere ved laboratoriet skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs organisert 
på samme vilkår som gjelder for offentlige analytikere og 
bekreftet ved offentlige eksamener. 

Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr som 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet har offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det område godkjenningen 
dekker.

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til gjeldende 
internasjonale metoder.

3. Laboratoriet skal være:

a) et uavhengig laboratorium

 eller

b) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfellet nevnt i bokstav b) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne av 
frøforetaket det tilhører, med mindre annet er avtalt med 
frøforetaket, den som søker om klassifisering og vedkommende 
frøklassifiseringsmyndighet.
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4. Analytikerne nevnt i nr. 2 første og annet ledd skal med 
hensyn til sitt ansvar overfor vedkommende frøklassifiserings
myndighet, likestilles med tilsvarende offentlige analytikere.

5. Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller skal 
være underlagt tilsyn av vedkommende frøklassifiserings-
myndighet.

6. I forbindelse med tilsynet nevnt i nr. 5 skal det ved hjelp 
av offentlige frøkontroller tas stikkprøver av en andel av de 
frøpartier som er lagt fram for offisiell klassifisering mens 
forsøket pågår. Denne andelen skal i prinsippet fordeles så 
likt som mulig mellom de fysiske eller juridiske personer 
som framlegger frø for klassifisering, men de kan også ha 
som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen 
skal for såkorn være på minst 7 % og for andre frøarter minst 
10 %.

Medlemsstatene som deltar i forsøket, skal sammenligne de 
offentlig kontrollerte frøprøvene med de frøprøver av samme 
parti som er kontrollert under offentlig tilsyn.

7. Referansenummeret for partiet som kreves på de offisielle 
etikettene fastsatt i henhold til direktivene nevnt i artikkel 1 
nr. 1, eller andre aktuelle alternativer, skal gjøre det mulig for 
medlemsstatene og Kommisjonen å identifisere de frøpartier 
som er kontrollert under offentlig tilsyn.

8. Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal en passende 
andel av de prøver som leveres til sammenlignende 
fellesskapsprøver, stamme fra prøver kontrollert under 
forsøket. Nærmere regler skal fastsettes i de respektive tekniske 
protokoller for Fellesskapets sammenlignende prøver.

Artikkel 4

Forsøket og fritakene nevnt i artikkel 1 skal opphøre 
30. juni 2002.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene senest tre måneder etter kunngjøringen 
av dette vedtak:

a) om de har besluttet å delta i forsøket,

b) om de deltar bare i prøvetaking av frø eller bare i 
frøkontroller, og i hvilket omfang,

c) omfanget av eventuelle begrensninger, for eksempel med 
hensyn til bestemte arter, kategorier eller regioner, eller 
andre begrensninger.

Dersom en medlemsstat beslutter at den ikke lenger vil delta 
i forsøket, skal den underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om dette innen tre måneder.

2. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert år underrette 
Kommisjonen om resultatene av de kontroller som er utført i 
samsvar med artikkel 2 nr. 5 og artikkel 3 nr. 6.

3. Med hensyn til resultatene nevnt i nr. 2 og resultatene fra 
de sammenlignende prøvene nevnt i artikkel 2 nr. 7 og artikkel 3 
nr. 8, kan andelen av de frøpartier som offentlige prøvetakere 
skal ta stikkprøver av i henhold til artikkel 2 nr. 5, eller andelen 
av de frøpartier som det skal tas stikkprøver av ved offentlige 
frøkontroller i henhold til artikkel 3 nr. 6, endres i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 66/400/EØF, 
66/401/EØF og 66/402/EØF og artikkel 20 i direktiv 
69/208/EØF. 

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. april 1998.

  For Kommisjonen

  Franz FISCHLER

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. januar 1999

om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold 
til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte 

sorter av raps og rybs skal oppfylle(*)

[meldt under nummeret K(1999) 74]

(1999/84/EF)

2003/EØS/23/53

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), sist 
endra ved rådsdirektiv 96/72/EF(2), særleg artikkel 12a, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 95/232/EF(3), sist endra ved vedtak 
98/173/EF(4), vart det innført eit tidsavgrensa forsøk på 
særskilde vilkår for å fastsetje kva vilkår frø frå hybridar og frå 
samansette typar raps og rybs skal stette.

I lys av dei røynslene som er gjorde under forsøket, som 
vart avslutta 31. desember 1998, må det samlast inn fleire 
opplysningar på fellesskapsplan med sikte på å trekkje 
konklusjonar for eventuelt å tilpasse fellesskapsføresegnene i 
framtida. 

For å kunne vurdere vilkåra om fellesskapsføresegnene bør 
tilpassast i framtida er det difor ønskjeleg å lengje forsøkstida 
på dei same vilkåra.

Det er naudsynt å sikre kontinuiteten i forsøket.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 og 5 i vedtak 95/232/EF vert datoen 
«31. desember 1998» endra til «31. desember 2000».

Artikkel 2

Dette vedtaket tek til å gjelde 31. desember 1998.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. januar 1999.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 27 av 2.2.1999, s. 31, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(2)    TEF L 304 av 27.11.1996, s. 10. 
(3)    TEF L 154 av 5.7.1995, s. 22. 
(4)    TEF L 63 av 4.3.1998, s. 30. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juni 1999

om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som 
ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF(*)

[meldt under nummeret K(1999) 1557]

(1999/416/EF)

2003/EØS/23/54

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endra ved direktiv 
98/96/EF(2), særleg artikkel 17,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(3), sist endra ved kommisjonsdirektiv 
1999/8/EF(4), særleg artikkel 17,

med tilvising til søknader frå Finland og Sverige og

ut frå desse synsmåtane:

1) I dei førnemnde medlemsstatane finst det for lita mengd 
tilgjengelege frø frå rug (Secale cereale L.) når det gjeld 
Finland eller villtimotei (Phleum bertolonii DC) når det 
gjeld Sverige til å dekkje etterspurnaden i desse statane 
etter sortar som er tilpassa nordiske vekstvilkår, og som 
stettar krava med omsyn til spireevne i dei nemnde 
direktiva.

2) Det er ikkje mogleg å dekkje denne etterspurnaden på 
ein tilfredsstillande måte med frø som kjem frå andre 
medlemsstatar eller frå tredjestatar, samstundes som alle 
krava i dei førnemnde direktiva vert stetta.

3) Finland og Sverige bør difor fram til 31. oktober 1999 få 
løyve til å tillate marknadsføring av frø frå høvesvis rug 
eller villtimotei som er underlagde mindre strenge krav.

4) Dessutan bør andre medlemsstatar som er i stand til å 
forsyne Finland eller Sverige med frø som ikkje stettar 
krava i direktiva, få løyve til å tillate marknadsføring av 
slike frø.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Finland får fram til 31. oktober 1999 løyve til, for dei 
artane og på dei vilkåra som er nemnde i vedlegget, å tillate 
marknadsføring på territoriet sitt av frø frå rug som ikkje stettar 
dei krava som er fastsette i direktiv 66/402/EØF med omsyn 
til minste spireevne, på det vilkåret at dei følgjande krava er 
stetta:

a) spireevna er minst slik som det er fastlagt i vedlegget,

b) den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om 
kva spireevne som er fastlagd i rapporten om offentleg 
frøkontroll.

Artikkel 2

Sverige får fram til 31. oktober 1999 løyve til, for dei 
artane og på dei vilkåra som er nemnde i vedlegget, å tillate 
marknadsføring på territoriet sitt av frø frå villtimotei som 
ikkje stettar dei krava som er fastsette i direktiv 66/401/EØF 
med omsyn til minste spireevne, på det vilkåret at dei følgjande 
krava er stetta:

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 159 av 25.6.1999, s. 53, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2)    TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27.
(3)    TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(4)    TEF L 50 av 26.2.1999, s. 26.
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a) spireevna er minst slik som det er fastlagt i vedlegget,

b) den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar 
om kva spireevne som er fastlagd i rapporten om 
offentleg frøkontroll.

Artikkel 3

1. Andre medlemsstatar enn dei som har levert inn søknad, 
får òg løyve på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 1 og 2, og 
for dei same føremåla som dei medlemsstatane som har levert 
inn søknad, til å tillate marknadsføring på territoriet sitt av frø 
som kan marknadsførast i medhald av dette vedtaket.

2. Ved gjennomføringa av nr. 1 skal dei medlemsstatane 
som det gjeld, gje kvarandre administrativ hjelp. Dersom 
andre medlemsstatar tek sikte på å tillate marknadsføring av 
slike frø, skal dei før slikt løyve kan gjevast, melde frå om 
dette til dei medlemsstatane som har levert inn søknad. Dei 
medlemsstatane som har levert inn søknad, kan kome med 
innvendingar mot dette berre dersom heile den mengda som er 
førd opp i dette vedtaket, alt er vorten fordelt.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og 
dei andre medlemsstatane om kor store mengder frø som 
er merkte, og som det er gjeve løyve til å marknadsføre på 
territoriet deira i medhald av dette vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juni 1999.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Art Sort Største mengd

(tonn)

Minste spireevne

(% av reine frø)

FINLAND

Secale cereale L. Akusti, Amilo, Anna, 
Ensi, Hankkijan Jussi, 
Kartano, Ponsi, Voima

1 730 75

SVERIGE

Phleum bertolonii DC. Evergreen, Parant, Teno 2,5 77
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KOMMISJONSVEDTAK

av 15. februar 2000

om fastsetjing av reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale 
av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF og 69/208/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2000) 370]

(2000/165/EF)

2003/EØS/23/55

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endra ved direktiv 
98/96/EF(2), særleg artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(3), sist endra ved kommisjonsdirektiv 
1999/54/EF(4), særleg artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/403/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av settepoteter(5), sist endra ved 
kommisjonsdirektiv 1999/742/EF(6), særleg artikkel 14 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(7), sist 
endra ved kommisjonsdirektiv 98/96/EF, særleg artikkel 19 
nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I dei førnemnde direktiva er det fastsett føresegner 
som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande 
fellesskapsforsøk og -analysar av frø og 
økslingsmateriale.

2) Det er svært viktig å sikre at dei prøvene som vert tekne 
i samband med forsøka og analysane, er tilstrekkeleg 
representative, i det minste når det gjeld visse utvalde 

planter. For å kunne trekkje dei rette konklusjonane frå 
dei samanliknande fellesskapsforsøka og -analysane 
bør medlemsstatane ta del i desse dersom frø og 
økslingsmateriale av dei førnemnde plantene vanlegvis 
vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira.

3) Kommisjonen har ansvaret for å vedta dei føresegnene 
som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande 
fellesskapsforsøk og -analysar.

4) Dei nærmare tekniske reglane for gjennomføring av 
forsøka og analysane er vortne fastlagde av Det faste 
utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, 
hagebruk og skogbruk.

5) Dei nærmare reglane for forsøk og analysar omfattar 
òg m.a. visse skadelege organismar som høyrer inn 
under verkeområdet til rådsdirektiv 77/93/EØF av 
21. desember 1976 om beskyttelsestiltak mot innføring 
til medlemsstatene av organismer som er skadelige 
for planter og planteprodukter(8), sist endra ved 
kommisjonsdirektiv 1999/53/EF(9) (fellesskapsordninga 
for plantehelse).

6) Det bør i tidsrommet 1999-2001 gjennomførast 
samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø 
og økslingsmateriale som er hausta i 1999, og det bør 
fastleggjast allmenne føresegner som skal gjelde for desse 
forsøka og analysane.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 52 av 25.2.2000, s. 41, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2)    TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27.
(3)    TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(4)    TEF L 142 av 5.6.1999, s. 30.
(5)    TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2320/66.
(6)    TEF L 297 av 18.11.1999, s. 39.
(7)    TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.

(8)    TEF L 26 av 31.1.1977, s. 20.
(9)    TEF L 142 av 5.6.1999, s. 29.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Det skal i tidsrommet 1999-2001 gjennomførast 
samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og 
økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i 
vedlegget.

2. Alle medlemsstatane skal ta del i dei samanliknande 
fellesskapsforsøka og -analysane dersom frø og 
økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i vedlegget, 
vanlegvis vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira.

Artikkel 2

Dei allmenne føresegnene som skal gjelde for gjennomføringa 
av dei forsøka og analysane som er nemnde i artikkel 1, er 
førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Når det gjeld dei granskingane som er nemnde i direktiv 
77/93/EØF, skal det organet som er ansvarleg for 
gjennomføringa av forsøk og analysar på vegner av kontora 

til Kommisjonen, på førehand utstyre kvar prøve som vert 
send inn til laboratorieanalysar, med ein kode. Dersom det er 
stadfesta at prøver er vortne smitta med nokon av dei aktuelle 
skadelege organismane, skal Kommisjonen syte for at dei 
tiltaka som krevst etter fellesskapsordninga for plantehelse, 
vert gjorde, utan at dette rører ved dei allmenne vilkåra som 
gjeld for gransking av årsrapportane om stadfesta resultat og 
ved konklusjonane frå samanliknande fellesskapsforsøk og 
-analysar.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. februar 2000.

   For Kommisjonen

   David BYRNE

   Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Art Ansvarleg organ Krav som skal vurderast Tal på prøver

Gramineae Bundessortenamt 
Hannover (D)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 230

Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) 55

Hordeum
Lolium
Pisum

Plantedirektoratet 
Lyngby (DK)

Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) 342

Triticum aestivum ENSE
Milano (I)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 100

Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) 100

Zea mays BFL
Wien (A)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 80

Solanum tuberosum DGPC
Oeiras (P)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 250

Plantehelse (ringròte/brunròte/pstv) (laboratorie-
forsøk)

250

Brassica napus NIAB
Cambridge (UK)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk)

Prøvene skal takast både frå vårsåing og 
haustsåing

120

Gossypium spp. VRICP
Thessaloniki (EL)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 60

Fiberkvalitet (laboratorieforsøk) 60

Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) 60

Helianthus annuus OEVV
Madrid (E)

Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) 80

Zea mays
Helianthus annuus
Brassica napus

GNIS/SOC (F) Elektroforese:
Zea mays 32
Helianthus annuus 36
Brassica napus 36

Hordum vulgare DAF (IRL) Sortsektleik og sortsreinleik 80

Analytisk frøkvalitet (laboratorieforsøk) 80
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KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 2000

om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF 
for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle(*)

[meldt under nummeret K(2000) 4023]

(2001/18/EF)

2003/EØS/23/56

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), sist 
endra ved rådsdirektiv 98/96/EF(2), særleg artikkel 12a, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 95/232/EF(3), sist endra ved 
vedtak 1999/84/EF(4), vart det innført eit tidsavgrensa 
forsøk på særskilde vilkår for å fastsetje kva vilkår frø frå 
hybridar og frå samansette typar raps og rybs skal stette. 
Forsøket skal avsluttast 31. desember 2000.

2) Under forsøkstida har det skjedd ei utvikling i teknologien 
i samband med produksjonen av slike frø, særleg med 
omsyn til hannleg sterilitet. 

3) Det har enno ikkje vore mogleg å trekkje sikre 
konklusjonar eller fastsetje endelege vilkår for frø frå 
hybridar og frå samansette typar raps og rybs.

4) For å kunne vurdere om fellesskapsføresegnene bør 
tilpassast i framtida er det er difor ønskjeleg å lengje 
forsøkstida.

5) Det er naudsynt å sikre kontinuiteten i forsøket.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 og 5 i vedtak 95/232/EF vert datoen 
«31. desember 2000» endra til «30. juni 2002».

Artikkel 2

Dette vedtaket tek til å gjelde 31. desember 2000.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 4 av 9.1.2001, s. 36, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(2)    TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27. 
(3)    TEF L 154 av 5.7.1995, s. 22. 
(4)    TEF L 27 av 2.2.1999, s. 31. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/54/EF

av 11. juli 2001

om oppheving av direktiv 79/1066/EØF om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 
undersøkelse av kaffe- og sikoriekstrakter(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/4/EF 
av 22. februar 1999 om kaffe- og sikoriekstrakter(1), særleg 
artikkel 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Analysemetodane i kommisjonsdirektiv 79/1066/EØF(2), 
som byggjer på rådsdirektiv 77/436/EØF(3), er forelda.

2) I rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989 om offentlig 
kontroll av næringsmidler(4) og rådsdirektiv 93/99/EØF 
av 29. oktober 1993 om tilleggstiltak i forbindelse med 
offentlig kontroll av næringsmidler(5) er det fastsett at 
skal det utførast analysar for å slå fast om næringsmiddel 
er i samsvar med lovføresegnene. For dette føremålet må 
medlemsstatane sikre at dei metodane som vert nytta, vert 
validerte så ofte som mogleg, samstundes som det vert 
teke særleg omsyn til standardiseringa innanfor ISO.

3) Som eit middel i kampen mot svik og forfalsking er det 
viktig å kontrollere om kaffiekstraktar er ekte, noko som 
har ført til eit standardiseringsarbeid på internasjonalt 
plan innan rammene av ISO. Fellesskapet tek del i dette 
arbeidet, som har ført til at det er vorte utarbeidd ISO-
standardar for løyseleg kaffi.

4) Difor er det ikkje naudsynt, slik det er fastsett i 
rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. desember 1985 om 
innføring på fellesskapsplan av metoder for prøvetaking 
og analyse med hensyn til kontroll av næringsmidler 
beregnet på konsum(6), å halde ved lag dei offisielle 

metodane som er fastsette av Fellesskapet for analyse 
av kaffi- og sikoriekstraktar. Direktiv 79/1066/EØF bør 
difor opphevast i samsvar med den framgangsmåten som 
er fastsett i artikkel 4 i direktiv 1999/4/EF.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste næringsmiddelutvalet —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Direktiv 79/1066/EØF vert oppheva.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal seinast 1. februar 2002 gjere dei tiltaka 
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde tredje dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. juli 2001.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/57

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 191 av 13.7.2001, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    TEF L 66 av 13.3.1999, s. 26.
(2)    TEF L 327 av 24.12.1979, s. 17.
(3)    TEF L 172 av 12.7.1977, s. 20.
(4)    TEF L 186 av 30.6.1989, s. 23.
(5)    TEF L 290 av 24.11.1993, s. 14.
(6)    TEF L 372 av 31.12.1985, s. 50.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/101/EF

av 26. november 2001

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av 

samt reklamering for næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om merking og presentasjon av samt reklamering for 
næringsmidler(1), særlig artikkel 6 nr. 6 annet ledd første 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 om 
helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt innenfor 
Fellesskapet(2), sist endret ved direktiv 95/23/EF(3), er 
det fastsatt en definisjon av kjøtt som ble utarbeidet med 
sikte på hygiene og vern av folkehelsen. Definisjonen 
dekker alle deler av dyr som er egnet til konsum. Den 
samsvarer imidlertid ikke med forbrukernes oppfatning 
av kjøtt og opplyser ikke forbrukeren om den egentlige 
arten av produktet med betegnelsen «kjøtt».

2) Flere medlemsstater har vedtatt en definisjon av 
betegnelsen «kjøtt», som er beregnet på merking av 
produkter som inneholder kjøtt. De ulike nasjonale 
framgangsmåtene har imidlertid ført til forskjeller som 
skader det indre markeds virkemåte, og som gjør det 
nødvendig å utarbeide en harmonisert definisjon.

3) I vedlegg I til direktiv 2000/13/EF er det fastsatt visse 
kategorier av ingredienser der angivelse av kategori 
kan erstatte det spesifikke navn på ingrediensen som 
vurderes for oppføring på listen over ingredienser.

4) Kategorien «kjøtt» er ikke definert i dette vedlegget, 
noe som skaper vanskeligheter i forbindelse med 
anvendelsen av direktiv 2000/13/EF, særlig med hensyn 
til listen over ingredienser og mengdeangivelsen av 
ingredienser. Det bør derfor fastsettes en harmonisert 
definisjon som tilsvarer kategorinavnet «...kjøtt» med 
hensyn til anvendelsen av direktiv 2000/13/EF.

5) Av hensyn til forbrukernes rett til å få god og tydelig 
informasjon slik at de kan velge hva de vil spise og 
vurdere forskjeller i salgspriser, bør navnet på artene 

2003/EØS/23/58

som er brukt, være en del av angivelsen av dette 
kategorinavnet.

6) Definisjonen gjelder bare for merking av produkter 
som inneholder kjøtt som en ingrediens. Den gjelder 
derfor ikke for merking av stykningsdeler av kjøtt 
eller anatomiske deler når de selges uten videre 
bearbeiding.

7) Mekanisk utbeinet kjøtt er vesentlig forskjellig fra 
«kjøtt» slik det oppfattes av forbrukerne. Det bør derfor 
ikke være omfattet av definisjonens virkeområde.

8) Det bør følgelig betegnes med sitt spesifikke navn, 
«mekanisk utbeinet kjøtt», og artens navn, i samsvar med 
regelen i artikkel 6 nr. 6 i direktiv 2000/13/EF. Denne 
merkingsbestemmelsen får anvendelse på produkter 
som kommer inn under fellesskapsdefinisjonen av 
mekanisk utbeinet kjøtt.

9) Øvrige deler av dyr som er egnet til konsum, men som 
ikke kommer inn under definisjonen av betegnelsen 
«kjøtt» med hensyn til merking, må også etter samme 
prinsipp betegnes med sitt spesifikke navn. 

10) For at innholdet av «kjøtt» i et produkt skal kunne 
bestemmes på en ensartet måte, bør det fastsettes øvre 
grenser for innhold av fett og bindevev i produkter 
som kan betegnes med kategorinavnet «...kjøtt». 
Disse grensene berører ikke de særlige bestemmelsene 
om hakket kjøtt eller bearbeidet kjøtt som er fastsatt 
i rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om 
fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av 
hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(4).

11) Dersom disse øvre grensene overskrides og alle andre 
kriterier for definering av «...kjøtt» er oppfylt, bør 
innholdet av «...kjøtt» justeres tilsvarende ned, og 
ingredienslisten bør i tillegg til betegnelsen «...kjøtt» 
inneholde opplysninger om innholdet av fett og/eller 
bindevev.

12) Det er også nødvendig å fastsette en harmonisert 
metode for fastsettelse av bindevevsinnhold.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 310 av 28.11.2001, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
(2)    EFT L 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(3)    EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7. (4)    EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. 
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13) Direktiv 2000/13/EF bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2000/13/EF endres i samsvar med teksten 
i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 tillate 
handel med produkter som er i samsvar med direktiv 
2000/13/EF, endret ved dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal fra 1. januar 2003 forby handel med 
produkter som ikke er i samsvar med direktiv 2000/13/EF, 
endret ved dette direktiv.

Handelen med produkter som ikke er i samsvar med dette 
direktiv, men som er merket før 1. januar 2003, kan likevel 
fortsette inntil lagrene er tømt.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. desember 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.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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 VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2000/13/EF tilføyes følgende tekst:

Definisjon Betegnelse

«Skjelettmuskulatur (**) av pattedyr- og fuglearter som er godkjent som egnet 

til konsum, med naturlig innhold av vev eller tilhørende vev når det samlede 

innholdet av fett og bindevev ikke overskrider de verdier som er fastsatt nedenfor, 

og når kjøttet utgjør en ingrediens i et annet næringsmiddel. Denne definisjonen 

omfatter ikke produkter som kommer inn under fellesskapsdefinisjonen av 

«mekanisk utbeinet kjøtt».

Øvre grenser for innhold av fett og bindevev i ingredienser betegnet som 

«...kjøtt»: 

«...kjøtt» og navn (*) på de(n) dyreart(er) det stammer fra. 

Arter
Fett

(%)

Bindevev(1)

(%)

Pattedyr (unntatt kanin og svin) og blandinger 

av ulike arter med overvekt av pattedyr 

25 25

Svin 30 25

Fugl og kanin 15 10

(1) Innholdet av bindevev er beregnet på grunnlag av forholdet mellom 
kollageninnholdet og kjøttproteininnholdet. Kollageninnholdet er 8 ganger 
høyere enn hydroksiprolininnholdet.

Dersom disse øvre grensene overskrides og alle andre kriterier for definering 

av «...kjøtt» er oppfylt, bør innholdet av «...kjøtt» justeres tilsvarende ned, og 

ingredienslisten bør i tillegg til betegnelsen «...kjøtt» inneholde opplysninger om 

innholdet av fett og/eller bindevev.

  (*)   Ved merking på engelsk kan denne betegnelsen erstattes av det generiske navnet på ingrediensen for den aktuelle dyrearten.
(**) Mellomgulvet og de ytre tyggemuskler inngår i skjelettmuskulaturen, mens hjerte, tunge, muskler i hodet (andre enn de ytre tyggemusklene), forkneledd, tarsalledd og 

hale, ikke gjør det.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 466/2001

av 8. mars 2001

om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler(*)

2003/EØS/23/59

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 
av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter 
i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 315/93 skal det 
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer 
i næringsmidler for å verne folkehelsen. Disse 
grenseverdiene skal vedtas i form av en ikke-uttømmende 
fellesskapsliste som kan omfatte grenseverdier for det 
samme forurensende stoff i ulike næringsmidler. Det kan 
fastsettes hvilke prøvetakings- og analysemetoder som 
skal brukes.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31. januar 
1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande 
stoff i næringsmiddel(2), sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1566/1999(3), har flere ganger blitt vesentlig endret. 
Siden ytterligere endringer er nødvendig, bør nevnte 
forordning omarbeides av klarhetshensyn.

3) For å verne folkehelsen er det viktig at innholdet 
av forurensende stoffer holdes på et toksikologisk 

akseptabelt nivå. Forekomsten av forurensende stoffer 
må reduseres ytterligere når det er mulig ved hjelp av god 
framstillings- eller landbrukspraksis for å oppnå bedre 
helsevern, særlig for følsomme befolkningsgrupper.

4) I lys av ulikhetene mellom medlemsstatenes lovgivninger 
om grenseverdier for forurensende stoffer i visse 
næringsmidler og den faren for konkurransevridning som 
dette kan medføre, er det nødvendig med fellesskapstiltak 
for å sikre et ensartet marked, samtidig som forholdsmes
sighetsprinsippet overholdes.

5) Medlemsstatene må treffe hensiktsmessige 
overvåkingstiltak med hensyn til forekomsten av 
forurensende stoffer i næringsmidler.

6) Hittil er det i Fellesskapets regelverk ikke fastsatt 
grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler til 
spedbarn og småbarn som omfattes av kommisjonsdirektiv 
91/321/EØF(4), sist endret ved direktiv 1999/50/EF(5), og 
kommisjonsdirektiv 96/5/EF(6), sist endret ved direktiv 
1999/39/EF(7). Etter samråd med Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler bør det så snart som mulig fastsettes 
særskilte grenseverdier for slike næringsmidler. Inntil 
det skjer bør de grenseverdiene som er fastsatt i denne 
forordning, også gjelde for disse næringsmidlene, 
med mindre det er fastsatt strengere regler i nasjonal 
lovgivning.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2)    EFT L 31 av 1.2.1997, s. 48.
(3)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 17.

(4)    EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35.
(5)    EFT L 139 av 2.6.1999, s. 29.
(6)    EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17.
(7)    EFT L 124 av 18.5.1999, s. 8.
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7) For å hindre fortynning skal de grenseverdiene som 
er fastsatt i denne forordning, også gjelde for næring
smiddelingredienser som brukes ved framstilling av 
sammensatte næringsmidler før de tilsettes de nevnte 
sammensatte næringsmidler.

8) Grønnsaker er den viktigste kilden til menneskers 
inntak av nitrat. I sin uttalelse av 22. september 1995 
fastslo Vitenskapskomiteen for næringsmidler at det 
samlede inntak av nitrat normalt ligger langt under 
akseptabelt daglig inntak. Komiteen anbefalte imidlertid 
fortsatt innsats for å redusere eksponering for nitrat via 
næringsmidler og vann fordi nitrater kan omdannes til 
nitritt og nitrosaminer, og den anbefalte sterkt å innføre 
god landbrukspraksis for å sikre så lavt nitratinnhold som 
det med rimelighet er mulig å oppnå. Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler understreket at bekymringer om 
forekomsten av nitrater ikke bør avskrekke fra økt 
konsum av grønnsaker, fordi grønnsaker har stor 
ernæringsmessig betydning og spiller en viktig rolle for 
helsevernet.

9) Særlige tiltak med sikte på bedre kontroll av nitratkilder 
samt regler for god landbrukspraksis kan bidra til å 
redusere nitratinnholdet i grønnsaker. Klimatiske forhold 
virker imidlertid også inn på nitratinnholdet i visse 
grønnsaker. Derfor bør det fastsettes ulike grenseverdier 
for nitrat i grønnsaker avhengig av årstid. De klimatiske 
forholdene varierer mye i de ulike regionene i 
Fellesskapet. Derfor bør det i en overgangsperiode 
være tillatt for medlemsstatene å markedsføre salat 
og spinat som dyrkes på og er beregnet på konsum på 
medlemsstatenes territorium, med et nitratinnhold som 
overstiger det som er fastsatt i nr. 1.1 og 1.3 i vedlegg I, 
forutsatt at de aktuelle mengdene fortsatt kan godtas ut 
fra hensynet til folkehelsen.

10) Salat- og spinatprodusenter som er etablert i de 
medlemsstatene som har gitt ovennevnte tillatelse, bør 
gradvis endre sine dyrkingsmetoder og gjennomføre 
retningslinjene for god landbrukspraksis som er 
anbefalt på nasjonalt plan, slik at de ved utgangen av 
overgangsperioden overholder kravene til grenseverdier 
som er fastsatt på fellesskapsplan. Det er ønskelig å 
oppnå felles verdier så snart som mulig.

11) De fastsatte grenseverdiene for salat og spinat bør vurderes 
på nytt og om mulig reduseres før 1. januar 2002. Denne 
vurderingen vil bygge på medlemsstatenes overvåking 
og anvendelsen av reglene for god landbrukspraksis for å 
fastsette så lave grenseverdier som det med rimelighet er 
mulig å oppnå.

12) Overvåkingen av nitratinnholdet i salat og spinat og 
anvendelsen av god landbrukspraksis skal gjennomføres 
med midler som står i forhold til det ønskede mål og 
de oppnådde overvåkingsresultatene, og særlig i lys av 
risikoene og den erfaring som er høstet. Anvendelsen av 
reglene for god landbrukspraksis i visse medlemsstater 
vil bli fulgt nøye. Det er derfor hensiktsmessig at 
medlemsstatene hvert år oversender resultatene av sin 
overvåking og redegjør for de tiltak som er truffet og 
de framskritt som er gjort med hensyn til anvendelsen 
av reglene for god landbrukspraksis for å redusere 
nitratinnholdet, og at det hvert år utveksles synspunkter 
med medlemsstatene om disse rapportene.

13) Det er fastsatt lavere grenseverdier for salat som er dyrket 
på friland, enn for salat som er dyrket i veksthus, og for 
å muliggjøre en effektiv kontroll bør grenseverdiene 
fastsatt for salat som er dyrket på friland, også gjelde for 
salat som er dyrket i veksthus dersom nøyaktig merking 
mangler.

14) Aflatoksiner er mykotoksiner som produseres av visse 
Aspergillus-arter som utvikler seg ved høye temperaturer 
og høy fuktighet. Aflatoksiner er genotoksiske 
kreftframkallende stoffer og kan forekomme i et 
stort antall næringsmidler. Denne typen stoffer vil ha 
skadevirkninger uansett mengde. Det er derfor ikke 
mulig å fastsette et akseptabelt daglig inntak. Den 
nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskap og bedre 
produksjons- og lagringsmetoder gjør det ikke mulig å 
hindre fullt ut at denne muggen utvikler seg, og dermed 
heller ikke forekomsten av aflatoksiner i næringsmidler. 
Det bør derfor fastsettes så lave grenseverdier som det 
med rimelighet er mulig å oppnå.

15) For å redusere utviklingen av mugg bør det oppmuntres 
til innsats for å bedre produksjons-, innhøstings- og 
lagringsmetodene. Aflatoksingruppen omfatter en rekke 
forbindelser med varierende giftighet og forekomst i 
næringsmidler. Aflatoksin B1 er så avgjort den giftigste 
forbindelsen. Av sikkerhetshensyn bør både det samlede 
innholdet av aflatoksin i næringsmidler (aflatoksin B1, B2 
og G1 og G2) og innholdet av aflatoksin B1 begrenses. 
Aflatoksin M1 er et stoffskifteprodukt av aflatoksin B1, 
og finnes i melk og melkeprodukter fra dyr som har 
inntatt kontaminert fôr. Selv om aflatoksin M1 anses for 
å være et mindre farlig genotoksisk kreftframkallende 
stoff enn aflatoksin B1, må forekomsten av dette stoffet 
unngås i melk og melkeprodukter beregnet på konsum, 
særlig til småbarn.
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16) Det er allment kjent at sortering eller annen fysisk 
behandling gjør det mulig å redusere aflatoksininnholdet 
i jordnøtter, nøtter og tørket frukt. For å minske 
innvirkningen på handelen mest mulig bør et høyere 
aflatoksininnhold tillates for produkter som ikke 
er beregnet på direkte konsum eller på anvendelse 
som næringsmiddelingrediens. I disse tilfellene 
er grenseverdiene for aflatoksin blitt fastsatt ved 
at det samtidig er tatt hensyn til de kjente mulige 
virkningene av ovennevnte behandlinger for henholdsvis 
jordnøtter, nøtter og tørket frukt, og til kravet om at de 
grenseverdiene som er fastsatt for disse produktene 
som er beregnet på direkte konsum eller på anvendelse 
som næringsmiddelingrediens, skal være overholdt 
etter behandlingen. For korn kan det ikke utelukkes at 
sorteringsmetoder eller annen fysisk behandling kan 
redusere forurensningen med aflatoksin. For å kunne 
kontrollere hvor effektive disse metodene faktisk er, 
og om nødvendig fastsette særskilte grenseverdier 
for ubearbeidet korn, tas det sikte på i et begrenset 
tidsrom å anvende de grenseverdiene som er fastsatt i 
vedlegg I, bare for korn og bearbeidede kornprodukter 
beregnet på direkte konsum eller på anvendelse som 
næringsmiddelingrediens. Dersom det etter en fastsatt 
frist ikke finnes data som gir grunnlag for å fastsette 
en særskilt grenseverdi for ubearbeidet korn, skal den 
grenseverdien som gjelder for korn og bearbeidede 
kornprodukter beregnet på direkte konsum eller på 
anvendelse som næringsmiddelingrediens, også gjelde 
for ubearbeidet korn.

17) For å muliggjøre en effektiv kontroll av at de ulike 
grenseverdiene for de nevnte produktene blir overholdt, 
bør det nøyaktige bruksformålet være påført i form av 
hensiktsmessig merking. Produkter med et innhold av 
aflatoksiner som overstiger grenseverdien, må ikke 
markedsføres, verken som sådan, blandet med andre 
næringsmidler eller som næringsmiddelingrediens. I 
samsvar med artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 315/93 
kan medlemsstatene beholde nasjonale grenseverdier for 
aflatoksin som de har fastsatt for visse næringsmidler 
som det ikke er vedtatt fellesskapsbestemmelser for.

18) Opptak av bly kan utgjøre en alvorlig trussel mot 
folkehelsen. Bly kan føre til nedsatt kognitiv utvikling 
og intellektuell yteevne hos barn og økt blodtrykk og 
hjerte- og karsykdommer hos voksne. I det siste tiåret 
har innholdet i næringsmidler gått betydelig ned takket 
være økt bevissthet om at bly er et helseproblem, innsats 
for å redusere utslippet av bly ved kilden og bedre 
kvalitetssikring av kjemiske analyser. Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler fastslo i sin uttalelse av 19. juni 1992 

at gjennomsnittsinnholdet av bly i næringsmidler ikke 
virker alarmerende, men at det på lengre sikt bør vedtas 
tiltak for ytterligere å redusere gjennomsnittsinnholdet 
av bly i næringsmidler. Derfor bør det fastsettes så lave 
grenseverdier som mulig.

19) Kadmium kan hope seg opp i menneskekroppen og 
føre til nedsatt nyrefunksjon, skjelettskader og nedsatt 
fruktbarhet. Det kan ikke utelukkes at stoffet kan være 
kreftframkallende hos mennesker. Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler anbefalte i sin uttalelse av 2. juni 
1995 økt innsats for å redusere eksponering for kadmium 
gjennom kosten fordi næringsmidler er hovedkilden til 
menneskers opptak av kadmium. Derfor bør det fastsettes 
så lave grenseverdier som mulig.

20) Metylkvikksølv kan føre til endringer i hjernens 
normale utvikling hos spedbarn, og kan ved høyt 
innhold føre til nevrologiske endringer hos voksne. 
Kvikksølvforurensning forekommer først og fremst i 
fisk og fiskerivarer. For å verne folkehelsen er det i 
kommisjonsvedtak 93/351/EF(1) fastsatt grenseverdier 
for kvikksølv i fiskerivarer. Av klarhetshensyn bør de 
relevante bestemmelsene i nevnte vedtak overføres til 
denne forordning og ajourføres. Innholdet bør fastsettes 
så lavt som mulig, idet det tas hensyn til at visse fiskearter 
av fysiologiske årsaker har lettere for å oppta kvikksølv i 
vevet enn andre arter.

21) 3-monoklor-1,2-propandiol (3-MCPD) dannes ved 
bearbeiding av næringsmidler under visse forhold. Det 
kan særlig dannes ved framstilling av den smaksgivende 
næringsmiddelingrediensen kalt hydrolysert vegetabilsk 
protein, som framstilles ved hjelp av syrehydrolyse. Som 
følge av endrede produksjonsmetoder har innholdet av 3-
MCPD i ovennevnte produkter minket betydelig i de senere 
år. I det siste har flere medlemsstater også rapportert om 
høyt innhold av 3-MCPD i visse prøver av soyasaus. For å 
sikre god framstillingspraksis og for å verne forbrukernes 
helse, bør det fastsettes grenseverdier for 3-MCPD. 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler anbefalte i sin 
uttalelse av 16. desember 1994, som ble bekreftet 12. juni 
1997, at 3-MCPD burde anses for å være et genotoksisk 
kreftframkallende stoff og at det ikke burde være mulig 
å spore rester av 3-MCPD i næringsmidler. Nyere 
toksikologiske undersøkelser tyder på at stoffet virker 
som et ikke-genotoksisk kreftframkallende stoff in vivo. 

(1)    EFT L 144 av 16.6.1993, s. 23.



8.5.2003 Nr. 23/161EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

22) Grenseverdier for 3-MCPD som er fastsatt i vedlegg I, 
bygger på uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for 
næringsmidler. Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
vil vurdere giftigheten av 3-MCPD på nytt i lys 
av nye undersøkelser. Så snart det foreligger en ny 
uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, bør 
grenseverdiene gjennomgås på nytt. Medlemsstatene 
oppfordres til å undersøke om andre næringsmidler 
inneholder 3-MCPD for at det skal kunne avgjøres om 
det er nødvendig å fastsette grenseverdier for andre 
næringsmidler.

23) Alle grenseverdier som vedtas på fellesskapsplan, bør 
gjennomgås regelmessig for å ta hensyn til utviklingen 
i vitenskapelig og teknisk kunnskap og bedringer i 
framstillings- eller landbrukspraksis med henblikk på å 
oppnå stadig lavere innhold.

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Når de næringsmidlene som er oppført i vedlegg I til 
denne forordning blir markedsført, kan de ikke ha et innhold 
av forurensende stoffer som overstiger grenseverdiene fastsatt 
i vedlegget.

2. De grenseverdiene som er fastsatt i vedlegg I, gjelder for 
den spiselige delen av det aktuelle næringsmiddelet.

3. De prøvetakings- og analysemetodene som skal brukes, 
er oppført i vedlegg I.

Artikkel 2

1. Når det gjelder produkter som ikke er omhandlet i 
artikkel 4 nr. 1, og som er tørket, fortynnet, bearbeidet eller 
sammensatt av flere ingredienser, skal grenseverdien fastsatt i 
vedlegg I gjelde, idet det tas hensyn til henholdsvis

a) endringer i konsentrasjonen av det forurensende stoffet på 
grunn av tørking eller fortynning,

b) endringer i konsentrasjonen av det forurensende stoffet på 
grunn av bearbeiding,

c) de forholdsmessige andelene av ingredienser i produktet 
og

d) analysens kvantifiseringsgrense.

Første ledd får anvendelse dersom det ikke er fastsatt særskilte 
grenseverdier for disse tørkede, fortynnede, bearbeidede eller 
sammensatte produktene.

2. De grenseverdiene som er fastsatt i vedlegg I, skal også 
gjelde for næringsmidler beregnet på spedbarn og små barn 
som omfattes av direktiv 91/321/EØF og direktiv 96/5/EF, 
med mindre det er fastsatt en strengere grenseverdi i nasjonal 
lovgivning for de angitte næringsmiddelproduktene, idet det 
tas hensyn til endringer i konsentrasjonen av det forurensende 
stoffet på grunn av tørking, fortynning eller bearbeiding og 
de forholdsmessige andelene av ingredienser i produktet. Det 
skal innen 5. april 2004 fastsettes særskilte grenseverdier for 
forurensende stoffer i disse næringsmidlene.

3. Uten at artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3 berøres, er det 
forbudt å bruke produkter som ikke overholder grenseverdiene 
fastsatt i vedlegg I, som næringsmiddelingredienser ved 
produksjon av sammensatte næringsmidler.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan i begrunnede tilfeller og i en 
overgangsperiode tillate markedsføring av frisk salat og 
frisk spinat som dyrkes på og er beregnet på konsum på 
deres territorium, med et nitratinnhold som overstiger de 
grenseverdiene som er fastsatt i nr. 1.1 og 1.3 i vedlegg I, 
under forutsetning av at reglene for god landbrukspraksis 
anvendes slik at overholdelse av grenseverdiene fastsatt i 
denne forordning gradvis vil bli oppnådd.

Medlemsstatene skal hvert år underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om hva de har gjort for å 
gjennomføre første ledd.

2. Medlemsstatene skal innen 30. juni hvert år underrette 
Kommisjonen om resultatene av overvåkingen og redegjøre 
for hvilke tiltak som er truffet og de framskritt som er gjort 
med hensyn til anvendelsen og forbedringen av reglene for 
god landbrukspraksis for å redusere nitratinnholdet i salat og 
spinat. Disse opplysningene skal også omfatte de data som 
reglene for god landbrukspraksis bygger på.

3. De medlemsstatene som ikke anvender nr. 1, skal 
overvåke nitratinnholdet i salat og spinat og anvende reglene 
for god landbrukspraksis med midler som står i forhold til det 
ønskede mål og de oppnådde overvåkingsresultatene, særlig i 
lys av risikoene og den erfaring som er høstet.

Artikkel 4

1. De grenseverdiene for aflatoksin som gjelder for 
produktene nevnt i nr. 2.1.1.1 og 2.1.2.1 i vedlegg I, skal 
også gjelde for bearbeidede produkter av disse, når det ikke 
er fastsatt særskilte grenseverdier for slike bearbeidede 
produkter.
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2. Når det gjelder aflatoksin i produkter nevnt i nr. 2.1 i 
vedlegg I, er det forbudt 

a) å blande produkter som overholder grenseverdiene 
fastsatt i vedlegg I, med produkter som overstiger 
disse grenseverdiene, eller å blande produkter som skal 
gjennomgå sortering eller annen fysisk behandling, med 
produkter beregnet på direkte konsum eller på anvendelse 
som næringsmiddelingrediens,

b) å bruke produkter som ikke overholder grenseverdiene 
fastsatt i nr. 2.1.1.1, 2.1.2.1 og 2.1.3 i vedlegg I, som 
ingredienser ved framstilling av andre næringsmidler,

c) å dekontaminere produkter ved hjelp av kjemisk 
behandling.

3. Jordnøtter, nøtter og tørket frukt som ikke overholder 
grenseverdiene for aflatoksin fastsatt i nr. 2.1.1.1 i vedlegg I, 
og korn som ikke overholder grenseverdiene fastsatt i 
nr. 2.1.2.1, kan markedsføres forutsatt at produktene

a) ikke er beregnet på direkte konsum eller på anvendelse 
som næringsmiddelingrediens,

b) overholder grenseverdiene fastsatt for jordnøtter i 
nr. 2.1.1.2 i vedlegg I og for nøtter og tørket frukt i 
nr. 2.1.1.3 i vedlegg I,

c) gjennomgår enda en behandling i form av sortering eller 
annen fysisk behandling og de grenseverdiene som er 
fastsatt i nr. 2.1.1.1 og 2.1.2.1 i vedlegg I, ikke overskrides 
etter behandlingen samt at denne behandlingen ikke fører 
til andre skadelige reststoffer,

d) er merket slik at produktenes nøyaktige bruksformål er godt 
synlig og merkingen inneholder opplysningen «Produktet 
skal gjennomgå sortering eller annen fysisk behandling for 
å redusere forurensning med aflatoksin før det blir brukt til 
konsum eller som næringsmiddelingrediens».

Artikkel 5

1. På grunnlag av resultatene av medlemsstatenes kontroll 
av at grenseverdiene for nitrat som er fastsatt i del I i vedlegg I, 
ikke overskrides, de rapporter som omhandler anvendelsen 
og forbedringen av reglene for god landbrukspraksis for å 
redusere nitratinnhold, og vurderingen av de opplysninger 
som ligger til grunn for medlemsstatenes regler for god 
landbrukspraksis, skal Kommisjonen hvert femte år og første 
gang innen 1. januar 2002 gjennomgå grenseverdiene på nytt 
med sikte på å redusere dem.

2. På grunnlag av nye vitenskapelige opplysninger og 
resultatene av medlemsstatenes kontroll av at grenseverdiene 
for tungmetaller og 3-MCPD i del 3 og 4 i vedlegg I ikke 
overskrides, skal Kommisjonen hvert femte år og første gang 
innen 5. april 2003 gjennomgå grenseverdiene på nytt med 
det overordnede mål å sikre best mulig vern av forbrukernes 
helse.

Artikkel 6

Forordning (EF) nr. 194/97 oppheves fra 5. april 2002.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 7

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 5. april 2002. Del 3 (tungmetaller) og 
4 (3-MCPD) i vedlegg I får ikke anvendelse på produkter som 
lovlig er blitt markedsført i Fellesskapet før denne dato.

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

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2001.

 For Kommisjonen
 David BYRNE
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

GRENSEVERDIER FOR VISSE FORURENSENDE STOFFER I NÆRINGSMIDLER

Del 1: Nitrater(1)

Produkt Grenseverdi (mg NO3 / kg) Prøvetakingsmetode
Referanse-

metode 
for analyse

1.1 Frisk spinat(2) (Spinacia 
oleracea)

Høstet 1. november til 31. mars:
Høstet 1. april til 31. oktober:

3 000(3)
2 500(3)

Kommisjonsdirektiv 
79/700/EØF(4)

1.2  Konservert, dypfryst 
eller fryst spinat

2 000 Direktiv 79/700/EØF

1.3  Frisk salat (Lactuca 
sativa L.) (dyrket i 
veksthus og på friland)

Høstet 1. oktober til 31. mars:
Høstet 1. april til 30 september:
Med unntak av salat dyrket på 
friland, som er høstet fra 1. mai 
til 31. august

4 500(3)
3 500(3)( 5)
2 500(3)( 5)

Direktiv 79/700/EØF.
Minste antall enheter 
per laboratorieprøve er 

imidlertid 10.

Del 2: Mykotoksiner

Produkt
Grenseverdi (µg / kg)

Prøvetakingsmetode
Kriterier for 

analysemetoderB1 B1 + B2 + G1 + G2 M1

2.1. AFLATOKSINER(1)

2.1.1. Jordnøtter, nøtter og tørket 
frukt

2.1.1.1  Jordnøtter, nøtter og tørket 
frukt og bearbeidede 
produkter av disse, som er 
beregnet på direkte konsum 
eller på anvendelse som 
næringsmiddelingrediens

2(6) 4(6) — Direktiv 98/53/EF(7) Direktiv 98/53/EF

2.1.1.2  Jordnøtter som skal gjen-
nomgå sortering eller annen 
fysisk behandling før de 
brukes til konsum eller som 
næringsmiddelingrediens

8(6) 15(6) — Kommisjonsdirektiv 
98/53/EF

Direktiv 98/53/EF
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2.1.1.3  Nøtter og tørket frukt 
som skal gjennomgå sor-
tering eller annen fysisk 
behandling før de brukes til 
konsum eller anvendes som 
næringsmiddelingrediens

5(6)(8) 10(6)(8) — Direktiv 98/53/EF Direktiv 98/53/EF

2.1.2  Korn (herunder bokhvete, 
Fagopyrum sp.)

2.1.2.1  Korn (herunder bokhvete, 
Fagopyrum sp.) og 
bearbeidede kornprodukter 
som er beregnet på 
direkte konsum eller på 
anvendelse som nærings-
middelingrediens

2 4 — Direktiv 98/53/EF Direktiv 98/53/EF

2.1.2.2 Korn (herunder bokhvete, 
Fagopyrum sp.) som skal 
gjennomgå sortering eller 
annen fysisk behandling 
før det brukes til konsum 
eller anvendes som 
næringsmiddelingrediens 

—(9) —(9) — Direktiv 98/53/EF Direktiv 98/53/EF

2.1.3  Melk (rå melk, melk til 
framstilling av melkebaserte 
produkter og varmebehandlet 
melk som definert i råds-
direktiv 92/46/EØF(10), sist 
endret ved direktiv 94/71/EF(11))

— — 0,05 Direktiv 98/53/EF Direktiv 98/53/EF

Del 3: Tungmetaller

Produkt
Grenseverdi (mg/kg 

våtvekt)
Kriterier for prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder

3.1 BLY (Pb)

3.1.1  Kumelk (rå melk, melk til 
framstilling av melkebaserte 
produkter og varmebehandlet 
melk som definert i direktiv 
92/46/EØF)

0,02 Kommisjonsdirektiv 
2001/22/EF(12)

Direktiv 2001/22/EF

3.1.2  Morsmelkerstatning og til-
skuddsblandinger som definert 
i direktiv 91/321/EØF(13)

0,02 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

Produkt
Grenseverdi (µg / kg)

Prøvetakingsmetode
Kriterier for 

analysemetoderB1 B1 + B2 + G1 + G2 M1
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3.1.3  Storfekjøtt, sauekjøtt, svinekjøtt 
og fjørfe som definert i artikkel 2 
bokstav a) i rådsdirektiv 
64/433/EØF(14), sist endret 
ved direktiv 95/23/EF(15), og 
artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 
71/118/EØF(16), sist endret ved 
direktiv 97/79/EF(17), unntatt 
slakteavfall som definert i 
artikkel 2 bokstav e) i direktiv 
64/433/EØF og artikkel 2 nr. 5 
i direktiv 71/118/EØF

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.3.1  Spiselig slakteavfall fra 
storfe, sau, svin og fjørfe som 
definert i artikkel 2 bokstav e) 
i direktiv 64/433/EØF 
og artikkel 2 nr. 5 i direktiv 
71/118/EØF

0,5 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.4  Fiskekjøtt som definert i 
kategori a), b) og e) i listen 
i artikkel 1 i rådsforordning 
(EF) nr. 104/2000(18), unntatt 
fiskearter oppført i nr. 3.1.4.1

0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.4.1  Fiskekjøtt av Dicologoglossa 
cuneata, ål (Anguilla anguilla), 
Dicentrarchus punctatus, 
taggmakrell (Trachurus 
trachurus), Mugil labrosus 
labrosus, Diplodus vulgaris, 
Pomadasys benneti, sardinella 
(Sardina pilchardus)

0,4 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.5  Krepsdyr, unntatt brunt 
krabbekjøtt

0,5 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.6  Toskallede bløtdyr 1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.7  Blekkspruter (uten innvoller) 1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.8  Korn (herunder bokhvete), 
belgvekster og belgfrukter 

0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

Produkt
Grenseverdi (mg/kg 

våtvekt)
Kriterier for prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder
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3.1.9  Grønnsaker som definert 
i artikkel 1 i rådsdirektiv 
90/642/EØF(19), sist endret ved 
direktiv 2000/48/EF(20), unntatt 
kål, bladgrønnsaker, friske urter 
og all sopp. For poteter gjelder 
grenseverdien for skrelte 
poteter

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.9.1  Kål, bladgrønnsaker og all 
dyrket sopp

0,3 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.10  Frukt som definert i artikkel 1 
i direktiv 90/642/EØF, unntatt 
bær og små frukter

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.10.1  Bær og små frukter som 
definert i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 90/642/EØF

0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.11  Fettstoffer og oljer, herunder 
melkefett

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.12  Fruktjuice, konsentrert frukt-
juice (til direkte konsum) og 
fruktnektar som definert i 
rådsdirektiv 93/77/EØF(21)

0,05 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.1.13  Vin som definert i 
rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999(22) (herunder 
musserende vin, men unntatt 
sterkvin), aromatisert vin, 
aromatiserte vinbaserte 
drikker og aromatiserte 
cocktailer av vinprodukter 
som definert i rådsforordning 
(EØF) nr. 1601/91, og 
eplesider, pæresider og 
fruktvin. Grenseverdien 
gjelder for produkter framstilt 
av druer høstet fra og med 
2001

0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

Produkt
Grenseverdi (mg/kg 

våtvekt)
Kriterier for prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder
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3.2  KADMIUM (Cd)

3.2.1  Storfekjøtt, sauekjøtt, svinekjøtt 
og fjørfe som definert i 
artikkel 2 bokstav a) i direktiv 
64/433/EØF og artikkel 2 nr. 1 
i direktiv 71/118/EØF, unntatt 
slakteavfall som definert i 
artikkel 2 bokstav e) i direktiv 
64/433/EØF og artikkel 2 nr. 5 
i direktiv 71/118/EØF

0,05 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.2  Hestekjøtt 0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.3  Lever av storfe, sau, svin og 
fjørfe

0,5 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.4  Nyre av storfe, sau, svin og 
fjørfe

1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.5  Fiskekjøtt som definert i 
kategori a), b) og e) i listen i 
artikkel 1 i forordning (EF) 
nr. 104/2000, unntatt fiskearter 
oppført i nr. 3.2.5.1

0,05 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.5.1 Fiskekjøtt av Dicologoglossa 
cuneata, ål (Anguilla 
anguilla), ansjos (Engraulis 
encrasicholus), luvar (Luvarus 
imperialis), taggmakrell 
(Trachurus trachurus), Mugil 
labrosus labrosus, Diplodus 
vulgaris, sardinella (Sardina 
pilchardus)

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.6  Krepsdyr, unntatt brunt 
krabbekjøtt

0,5 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.7  Toskallede bløtdyr 1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.8  Blekkspruter (uten innvoller) 1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.9  Korn, unntatt kli, kim, 
hvetekorn og ris

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

Produkt
Grenseverdi (mg/kg 

våtvekt)
Kriterier for prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder
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3.2.9.1 Kli, kim, hvetekorn og ris 0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.10 Soyabønner 0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.11 Grønnsaker og frukt som 
definert i artikkel 1 i 
direktiv 90/642/EØF, unntatt 
bladgrønnsaker, friske urter, 
all sopp, stengelgrønnsaker, 
rotvekster og poteter

0,05 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.11.1 Bladgrønnsaker, friske urter, 
knollselleri og all dyrket 
sopp

0,2 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.2.11.2 Stengelgrønnsaker, rotvek-
ster og poteter, unntatt 
knollselleri. For poteter 
gjelder grenseverdien for 
skrelte poteter

0,1 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.3 KVIKKSØLV

3.3.1  Fiskerivarer, unntatt dem i  
3.3.1.1

0,5 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

3.3.1.1  Breiflabb (Lophius spp.)
 Gråsteinbit (Anarhichas 

lupus)
 Havabbor (Dicentrarchus 

labrax)
 Blålange (Molva dipterygia)
 Pelamide (Sarda spp.)
 Ål (Anguilla spp.)
 Kveite (Hippoglossus 

hippoglossus)
 Euthynnus spp.
 Marlin (Makaira spp.)
 Gjedde (Esox lucius)
  Ustripet pelamide (Orcynopsis 

unicolor)
 Dypvannshå (Centroscymnes 

coelolepis)
 Skate (Raja spp.)
 Uer (Sebastes marinus, S. 

mentella, S. viviparus)
 Stillehavsseilfisk (Istiophorus 

platypterus)
 Slirefisk (Lepidopus caudatus, 

Aphanopus carbo)
 Hai (alle arter)
 Lepidocybium flavobrunneum, 

Ruvettus pretiosus, Gempylus 
serpens

 Stør (Acipenser spp.)
 Sverdfisk (Xiphias gladius)
 Tunfisk (Thunnus spp.)

1,0 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

Produkt
Grenseverdi (mg/kg 

våtvekt)
Kriterier for prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder
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Del 4: 3-monoklor-1,2-propandiol (3-MCPD)

Produkt Grenseverdi (mg/kg 
våtvekt)

Kriterier for 
prøvetaking

Kriterier for 
analysemetoder

4.1  Hydrolysert vegetabilsk 
protein(24)

0,02 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

4.2  Soyasaus(24) 0,02 Direktiv 2001/22/EF Direktiv 2001/22/EF

(1)    Denne delen inngikk i forordning (EF) nr. 194/97 og gjengis her uten endringer.
(2)    Grenseverdiene for frisk spinat gjelder ikke for frisk spinat som skal bearbeides og som transporteres i bulk direkte fra åkeren til 

bearbeidingsbedriften.
(3)    Med forbehold for ny gjennomgåelse før 1. januar 2002 i henhold til bestemmelsene i artikkel 5 nr. 1.
(4)    EFT L 207 av 15.8.1979, s. 26.
(5)    I mangel av hensiktsmessig merking som angir produksjonsmetode, skal grenseverdien som er fastsatt for salat som dyrkes på 

friland, gjelde.
(6)    Grenseverdiene gjelder for den spiselige delen av jordnøtter, nøtter og tørket frukt. Dersom nøtten analyseres med skall, skal det 

ved beregningen av aflatoksininnholdet antas at hele forurensningen sitter i den spiselige delen.
(7)    EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93.
(8)    Grenseverdiene skal gjennomgås på nytt før 1. juli 2001 i lys av utviklingen i vitenskapelig og teknisk kunnskap.
(9)    Dersom det ikke er fastsatt en særskilt grenseverdi før 1. juli 2001, skal grenseverdiene i nr. 2.1.2.1 i tabellen deretter gjelde for 

kornslagene omhandlet i dette nummer.
(10)   EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1.
(11)   EFT L 368 av 31.12.1994, s. 33.
(12)   Se EFT L 77 av 16.3.2001, s. 14.
(13)   Grenseverdiene gjelder for de produkter som markedsføres som konsumferdige eller som tilberedes i samsvar med produsentens 

anvisninger.
(14)   EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012.
(15)   EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7.
(16)   EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23.
(17)   EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
(18)   EFT L 17 av 21.1.2000, s. 22.
(19)   EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(20)   EFT L 197 av 3.8.2000, s. 26.
(21)   EFT L 244 av 30.9.1993, s. 23.
(22)   EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(23)   EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.
(24)   Grenseverdien er oppgitt for produktet i flytende form med 40 % tørrstoff, tilsvarende en grenseverdi på 0,05 mg/kg i tørrstoffet. 

Verdien må justeres i forhold til produktenes innhold av tørrstoff.
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Denne forordning Forordning (EF) nr. 194/97

— Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 første ledd

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 annet ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 3 tredje ledd

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 4

Vedlegg I del 1 «Nitrater» Vedlegg, I. «Ureinande stoff frå landbruket», nr. 1 
«Nitrat»

Vedlegg I del 2 «Mykotoksiner» Vedlegg, I. «Ureinande stoff frå landbruket», nr. 2 
«Mykotoksin»

— Vedlegg, II. «Andre ureinande stoff»
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2375/2001

av 29. november 2001

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av 
grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler(*)

2003/EØS/23/60

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 
av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter 
i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(2) er 
det fastsatt at innholdet av forurensende stoffer i 
næringsmidler, når de markedsføres, ikke skal overstige 
de grenseverdiene som er fastsatt i den forordningen.

2) Betegnelsen «dioksiner» omfatter en gruppe av 75 
polyklorerte dibenzo-p-dioksin-forbindelser (PCDD) 
og 135 polyklorerte dibenzofuran-forbindelser (PCDF), 
og 17 av dem er toksikologisk relevante. Den giftigste 
forbindelsen er 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin 
(TCDD), som Det internasjonale senter for kreftforskning 
(IARC) og andre anerkjente internasjonale organisasjoner 
har klassifisert som et kjent kreftframkallende stoff for 
mennesker. Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
har på samme måte som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) konkludert med at dioksiner ikke har noen 
kreftframkallende virkning ved innhold under en viss 
grense. Andre skadevirkninger, som endometriose, 
nevropsykologiske og immunsuppressive virkninger, 
forekommer ved mye lavere innhold, og anses derfor 
som relevante ved fastsettelse av et tolerabelt inntak.

3) Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe av 209 
ulike forbindelser som kan deles inn i to grupper 
etter toksikologiske egenskaper: 12 forbindelser har 

toksikologiske egenskaper som ligner dioksiner, og kalles 
derfor ofte «dioksinlignende PCB». Øvrige PCB har ikke 
dioksinlignende giftighet, men en annen toksikologisk 
profil.

4) Hver forbindelse av dioksiner eller dioksinlignende PCB 
har ulikt giftighetsnivå. For å kunne angi disse ulike 
forbindelsenes giftighet er begrepet «toksisitetsekvivale
nsfaktor» (TEF) blitt innført for å lette risikovurderingen 
og kontrollen. Dette betyr at analyseresultatene for alle 
de 17 dioksinforbindelsene og de 12 dioksinlignende 
PCB-forbindelsene uttrykkes i en enkelt målbar enhet: 
«TCDD-ekvivalentmengde» (TEQ).

5) Dioksiner og PCB er ytterst motstandsdyktige overfor 
kjemisk og biologisk nedbryting og blir derfor værende 
i miljøet og akkumuleres i næringsmiddel- og fôrkjeden.

6) Over 90 % av menneskers eksponering for dioksiner 
stammer fra næringsmidler. Næringsmidler av animalsk 
opprinnelse bidrar vanligvis til rundt 80 % av den 
samlede eksponeringen. Dioksinforurensning av dyr 
stammer hovedsakelig fra fôrvarer. Derfor gir fôrvarer, 
og i noen tilfeller jord, grunn til bekymring som mulige 
dioksinkilder. 

7) Vitenskapskomiteen for næringsmidler vedtok 30. mai 
2001 en uttalelse om risikovurdering av dioksiner 
og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Uttalelsen 
er en ajourføring på grunnlag av nye vitenskapelige 
opplysninger som har blitt tilgjengelige etter at komiteen 
vedtok sin uttalelse om dette spørsmålet 22. november 
2000. Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastsatte 
et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og 
dioksinlignende PCB til 14 pg WHO-TEQ/kg kroppsvekt. 
Eksponeringsoverslag tyder på at en betydelig del av 
befolkningen i Fellesskapet har et inntak gjennom kosten 
som overstiger det tolerable ukentlige inntaket. Visse 
befolkningsgrupper i visse stater kan være utsatt for større 
risiko på grunn av særlige kostvaner.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 321 av 6.12.2001, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2)    EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1.
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8) For å verne forbrukerne er det derfor viktig og nødvendig 
å redusere menneskers eksponering for dioksiner 
gjennom kosten. I visse næringsmiddelgrupper er det 
påvist særlig høyt dioksininnhold. Siden forurensning 
av næringsmidler er direkte knyttet til forurensning av 
fôrvarer, må det vedtas en integrert metode for å redusere 
dioksinforekomsten i hele næringsmiddelkjeden, dvs. fra 
fôrmidler via dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 
og fram til mennesket.

9) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har anbefalt 
fortsatt innsats for å redusere utslipp av dioksiner og 
beslektede forbindelser i miljøet mest mulig. Det er 
den mest effektive metoden for å redusere forekomsten 
av dioksiner og lignende stoffer i næringsmiddelkjeden 
og sikre fortsatt reduksjon av belastningen av 
menneskekroppen. Komiteen har påpekt at nyere 
undersøkelser av melk og blod fra mennesker tyder på at 
dioksininnholdet ikke lenger minker.

10) Grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB 
er et hensiktsmessig virkemiddel for å hindre en 
uakseptabelt høy eksponering av befolkningen og for å 
hindre distribusjon av næringsmidler med et uakseptabelt 
høyt forurensningsnivå, f.eks. ved utilsiktet forurensning 
og eksponering. Dessuten er det absolutt nødvendig å 
fastsette grenseverdier av hensyn til gjennomføringen av 
en kontrollordning og for å sikre en ensartet anvendelse.

11) Å fastsette grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende 
PCB i næringsmidler vil ikke i seg selv være tilstrekkelig 
til å redusere menneskers eksponering for dioksiner, 
med mindre grenseverdiene settes så lavt at en stor del 
av næringsmidlene vil måtte erklæres som uegnet til 
konsum. Det er allment godtatt at dersom forekomsten 
av dioksiner i næringsmidler aktivt skal kunne reduseres, 
må disse grenseverdiene følges av tiltak som fremmer en 
aktiv tilnærming, herunder tiltaksgrenser og målverdier 
for næringsmidler kombinert med utslippsbegrensende 
tiltak. Målverdiene angir de nivåene som må nås for 
til slutt å få redusert eksponeringen av størstedelen 
av befolkningen til det tolerable ukentlige inntak som 
er fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler. 
Tiltaksgrenser er et redskap som gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter og aktører å bestemme når 
det er hensiktsmessig å identifisere en forurensningskilde 
og treffe tiltak for å redusere eller fjerne den, ikke bare 
ved manglende overholdelse av bestemmelsene i denne 
forordning, men også der det påvises dioksinverdier 
i næringsmidler som er signifikant høyere enn de 
normale bakgrunnsverdiene. Dette vil føre til en gradvis 
reduksjon av dioksininnholdet i næringsmidler, og 
målverdiene vil til slutt bli nådd. Kommisjonen vil 
derfor i denne forbindelse rette en rekommandasjon til 
medlemsstatene.

12) Selv om enhver grenseverdi fra et toksikologisk 
synspunkt burde gjelde for både dioksiner, furaner 
og dioksinlignende PCB, fastsettes det for tiden 
grenseverdier bare for dioksiner og furaner, og ikke 
for dioksinlignende PCB fordi det foreligger svært 
begrensede opplysninger om forekomsten av sistnevnte. 
Overvåkingen vil imidlertid fortsette, særlig når det 
gjelder forekomsten av dioksinlignende PCB, med sikte 
på å la grenseverdiene omfatte også disse stoffene.

13) Vurderingen av om dioksininnholdet i næringsmidler er 
uakseptabelt, bør skje i lys av de aktuelle verdiene for 
bakgrunnsforurensning, som varierer fra næringsmiddel 
til næringsmiddel. Grenseverdien bør fastsettes på et 
strengt, men realistisk nivå, samtidig som det tas hensyn 
til bakgrunnsforurensningen. 

14) For å sikre at alle aktørene i næringsmiddel- og fôrkjeden 
fortsetter å gjøre det de kan og treffer alle nødvendige 
tiltak for å begrense forekomsten av dioksiner i fôrvarer 
og næringsmidler, bør de gjeldende grenseverdiene 
gjennomgås på nytt innen et fastsatt tidsrom med sikte 
på å senke grenseverdiene. En samlet reduksjon av 
menneskers eksponering for dioksiner på minst 25 % bør 
være oppnådd innen 2006.

15) Grenseverdier fastsettes hovedsakelig for næringsmidler 
av animalsk opprinnelse. For tiden er det ikke fastsatt 
grenseverdier for produkter som hestekjøtt, geitekjøtt, 
kaninkjøtt og egg fra ender, gjess og vaktel. Det 
foreligger bare begrensede opplysninger om forekomsten 
av dioksiner i disse næringsmidlene. Ettersom inntaket av 
disse næringsmidlene er begrenset, er det ennå ikke fastsatt 
grenseverdier. Det er heller ikke fastsatt grenseverdier for 
korn, frukt og grønnsaker fordi disse næringsmidlene i 
alminnelighet har lavt forurensningsnivå og derfor bare i 
liten grad bidrar til menneskers samlede eksponering for 
dioksiner. Det er likevel hensiktsmessig at innholdet av 
dioksiner og dioksinlignende PCB i disse næringsmidlene 
overvåkes regelmessig.

16) Vegetabilske oljer har vanligvis et ubetydelig innhold av 
dioksiner eller dioksinlignende PCB. Fordi vegetabilske 
oljer regelmessig markedsføres eller brukes som 
næringsmiddelingrediens i blandinger med animalske 
fettstoffer, bør det for kontrollformål fastsettes en 
grenseverdi for vegetabilske oljer.

17) På grunnlag av foreliggende opplysninger er det ikke 
mulig å fastsette grenseverdier for ulike kategorier 
av fisk og fiskerivarer. Grenseverdiene for dioksiner 
i fiskefôr har ført til betydelig lavere dioksininnhold 
i oppdrettsfisk. Når det foreligger flere opplysninger, 
kan det i framtiden være hensiktsmessig å fastsette 
ulike grenseverdier for de ulike kategoriene av fisk og 
fiskerivarer eller å utelate visse kategorier av fisk dersom 
de er av begrenset betydning med hensyn til inntak.
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18) Visse fiskearter med opprinnelse i Baltikum kan ha et 
høyt dioksininnhold. En betydelig del av fet fisk fra 
Baltikum, f.eks. østersjøsild og østersjølaks, vil overstige 
grenseverdien og vil derfor måtte utelates fra svensk og 
finsk kost. Opplysninger tyder på at det kan ha uheldig 
innvirkning på helsen i Sverige og Finland å utelate fisk 
fra kosten. Sverige og Finland har en ordning som kan 
sikre at forbrukerne opplyses fullt ut om kostanbefalinger 
med sikte på å begrense visse utsatte befolkningsgruppers 
konsum av fisk fra Baltikum for å unngå eventuelle 
helserisikoer.

19) Overvåkingsdata tyder på at egg fra frittgående høner, 
eller fra frittgående høner — intensiv drift, har høyere 
dioksininnhold enn egg fra burhøns. Det kan treffes 
tiltak for å sikre at dioksininnholdet i disse eggene 
reduseres. Det er derfor hensiktsmessig å innføre en 
overgangsperiode før grenseverdiene skal gjelde for 
egg fra frittgående høner, eller fra frittgående høner 
— intensiv drift.

20) Det er viktig å redusere den samlede dioksinforurensningen 
i næringsmidler. Det er derfor nødvendig å forby at 
næringsmidler som overholder grenseverdiene, blandes 
med næringsmidler som overstiger grenseverdiene.

21) I lys av ulikhetene mellom medlemsstatene og den 
risiko for konkurransevridning som følger av dem, er det 
nødvendig med fellesskapstiltak for å sikre et ensartet 
marked, samtidig som forholdsmessighetsprinsippet 
overholdes.

22) Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.

23) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 315/93 blitt rådspurt om 
de bestemmelser som kan innvirke på folkehelsen.

24) Den faste komité for næringsmidler har ikke avgitt 
positiv uttalelse. Kommisjonen har derfor ikke kunnet 
vedta de planlagte bestemmelsene etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 8 i rådsforordning (EØF) nr. 315/93 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal nytt nr. 1a lyde:

 «1a. Som unntak fra nr. 1 skal Sverige og Finland 
i en overgangsperiode fram til 31. desember 2006 
tillates å markedsføre fisk med opprinnelse i Baltikum 
som er beregnet på konsum på deres territorium, med 

dioksininnhold som er høyere enn det som er fastsatt i 
nr. 5.2 i del 5 i vedlegg I, forutsatt at det finnes en ordning 
som gjør det mulig å sikre at forbrukerne opplyses fullt ut 
om kostanbefalinger med sikte på å begrense visse sårbare 
befolkningsgruppers konsum av fisk fra Baltikum for å 
unngå eventuelle helserisikoer.

 Enhver framtidig anvendelse av dette unntak vil bli 
behandlet innenfor rammen av den nye gjennomgåelsen av 
del 5 i vedlegg I nevnt i artikkel 5 nr. 3.

 Finland og Sverige skal innen 31. desember hvert år 
meddele Kommisjonen resultatene av overvåkingen av 
dioksininnhold i fisk fra Baltikum og rapportere om de 
tiltak som er truffet for å redusere menneskers eksponering 
for dioksiner fra fisk fra Baltikum.»

2) Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

 Når det gjelder forekomsten av dioksiner i de produkter som 
er nevnt i del 5 i vedlegg I, er det forbudt

a) å blande produkter som overholder grenseverdiene, med 
produkter som overstiger disse grenseverdiene,

b) å bruke produkter som ikke overholder grenseverdiene, 
som ingredienser ved framstilling av andre 
næringsmidler.»

3) I artikkel 5 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3. Kommisjonen skal første gang senest 31. desember 
2004 gjennomgå del 5 i vedlegg I på nytt i lys av 
nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og 
dioksinlignende PCB, særlig med sikte på at de 
grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte 
dioksinlignende PCB.

 Del 5 i vedlegg I skal senest 31. desember 2006 gjennomgås 
på nytt med sikte på å redusere grenseverdiene betydelig og 
eventuelt fastsette grenseverdier for andre næringsmidler.»

4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2002.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. november 2001.

 For Rådet

 M. VANDERPOORTEN

 Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I skal ny del 5 lyde:

«Del 5:  Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i WHOs toksisitetsekvivalenter, ved hjelp av WHOs toksisitetsekvivalensfaktorer, 
1997

Produkt Grenseverdi (PCDD + PCDF)(1)

(pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett eller produkt)

Kriterier for prøvetaking Kriterier for analysemetoder

5.1.1 Kjøtt og kjøttprodukter(4) av

— drøvtyggere (storfe, sau)

— fjørfe og oppdrettsvilt

— svin

5.1.2 Lever og bearbeidede produkter

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3)

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3)

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3)

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

5.2  Fiskekjøtt og fiskerivarer(5) og 
produkter av disse

4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g våtvekt(2) Direktiv 2001/.../EF(*) Direktiv 2001/.../EF(*)

5.3  Melk(6) og melkeprodukter, 
herunder smørfett

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3) Direktiv 2001/.../EF(*) Direktiv 2001/.../EF(*)

5.4  Hønseegg og eggprodukter(7)(8) 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)(3) Direktiv 2001/.../EF(*) Direktiv 2001/.../EF(*)

5.5  Olje og fettstoffer

— Animalsk fett

 — fra drøvtyggere

 — fra fjørfe og oppdrettsvilt

 — fra svin

 — blandet animalsk fett

— Vegetabilsk olje

— Fiskeolje beregnet på konsum

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fett(2)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

Direktiv 2001/.../EF(*)

(*)   Kommisjonsdirektiv som skal vedtas innen 1. juli 2002.
(1)    Øvre konsentrasjoner: Øvre konsentrasjoner beregnes ut fra den antakelse at alle verdier av de ulike forbindelsene som ligger under bestemmelsesgrensen er lik 

bestemmelsesgrensen.
(2)    Disse grenseverdiene skal første gang senest 31. desember 2004 gjennomgås på nytt i lys av nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB, 

særlig med sikte på at de grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte dioksinlignende PCB, og de skal deretter gjennomgås igjen senest 31. desember 2006 
med sikte på en betydelig reduksjon av grenseverdiene.

(3)    Grenseverdiene gjelder ikke for næringsmidler som inneholder < 1 % fett.
(4)    Storfekjøtt, sauekjøtt, svinekjøtt, fjørfe og oppdrettsvilt som definert i artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 64/433/EØF (EFT L 121 av 29.7.1964, s. 2012/64), sist 

endret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7), og artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 71/118/EØF (EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23), sist endret ved direktiv 
97/64/EF (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31), og artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 91/495/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 41), sist endret ved direktiv 94/65/EF (EFT L 368 
av 31.12.1994, s. 10), unntatt spiselig slakteavfall som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 64/433/EØF og artikkel 2 nr. 5 i direktiv 71/118/EØF.

(5)    Fiskekjøtt og fiskerivarer i henhold til kategoriene a), b), c), e) og f) i listen i artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 av 21.1.2000, s. 22). Grenseverdien 
gjelder for krepsdyr, unntatt brunt krabbekjøtt, og for blekkspruter uten innvoller.

(6)    Melk (rå melk, melk til framstilling av melkebaserte produkter og varmebehandlet melk som definert i rådsdirektiv 92/46/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1), sist 
endret ved rådsdirektiv 96/23/EF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10).

(7)    Hønseegg og eggprodukter som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 89/437/EØF (EFT L 212 av 22.7.1989, s. 87), sist endret ved rådsdirektiv 96/23/EF (EFT L 125 av 
23.5.1996, s. 10)).

(8)    Egg fra frittgående høner eller fra frittgående høner – intensiv drift, som definert i artikkel 18 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 1274/91 (EFT L 121 av 
16.5.1991, s. 11), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1651/2001 (EFT L 220 av 15.8.2001, s. 5), må overholde grenseverdien som gjelder fra og med 
10. januar 2004.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 4. desember 2001

om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig 
kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3913]

(2001/873/EF)

2003/EØS/23/61

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. 
desember 1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder 
for prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av 
næringsmidler beregnet på konsum(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsdirektiv 2001/22/EF av 8. mars 2001 
om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder 
for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, 
kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler(2), er det fastsatt 
og harmonisert tekniske tiltak for de prøvetaking- og 
analysemetodene som skal brukes i forbindelse med 
kontroll av de berørte forurensende stoffene. 

2) Den teksten som ble offentliggjort i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende inneholder en feil med hensyn til 
datoen for når medlemsstatene skal sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
ovennevnte direktiv.

3) Direktiv 2001/22/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2001/22/EF endres «5. april 2003» 
til «5. april 2002».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 325 av 8.12.2001, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 20.

(1)    EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50. 
(2)    EFT L 77 av 16.3.2001, s. 14. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/82/EF

av 6. november 2001

om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(*)

2003/EØS/23/62

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,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 81/851/EØF av 28. september 1981 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
veterinærpreparater(3), rådsdirektiv 81/852/EØF av 28. 
september 1981 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om standarder og protokoller ved 
analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske 
undersøkelser av veterinærpreparater(4), rådsdirektiv 
90/677/EØF av 13. desember 1990 om utvidelse av 
virkeområdet for direktiv 81/851/EØF om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om veterinærpreparater 
og om fastsettelse av tilleggsbestemmelser for 
immunologiske veterinærpreparater(5) og rådsdirektiv 
92/74/EØF av 22. september 1992 om utvidelse av 
virkeområdet for direktiv 81/851/EØF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om veterinærpreparater og 
om fastsettelse av tilleggsbestemmelser om homøopatiske 
veterinærpreparater(6) er blitt betydelig endret flere 
ganger. Av klarhetshensyn og av praktiske grunner bør 
derfor nevnte direktiver konsolideres ved at de samles i 
én tekst.

2) Alle regler angående produksjon og distribusjon av 
veterinærpreparater bør ha vern om folkehelsen som sitt 
viktigste formål.

3) Dette målet må likevel nås med midler som ikke er til 
hinder for utviklingen av industrien og handelen med 
legemidler i Fellesskapet.

4) I den grad det allerede finnes visse lover og forskrifter 
om veterinærpreparater i medlemsstatene, avviker disse 
fra hverandre med hensyn til grunnleggende prinsipper. 
Dette er til hinder for handelen med legemidler i 
Fellesskapet, og har direkte innvirkning på det indre 
markeds virkemåte.

5) Slike hindringer må derfor fjernes. For å nå dette målet 
er det nødvendig med en tilnærming av de aktuelle 
bestemmelsene.

6) Av hensyn til folkehelsen og den frie omsetningen av 
veterinærpreparater må vedkommende myndigheter 
ha alle nødvendige opplysninger om godkjente 
veterinærpreparater i form av godkjente oversikter over 
preparatets egenskaper.

7) Med unntak for legemidler som omfattes av den 
sentraliserte fellesskapsframgangsmåten for godkjenning 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 av 22. juli 
1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 
godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker 
og dyr og om opprettelse av et europeisk kontor for 
legemiddelvurdering(7), bør en markedsføringstillatelse 
utstedt av vedkommende myndighet i én medlemsstat 
anerkjennes av vedkommende myndigheter i 
de andre medlemsstatene, med mindre det er 
tungtveiende grunner til å anta at godkjenning av det 
aktuelle veterinærpreparatet kan utgjøre en fare for 
menneskers eller dyrs helse eller for miljøet. Dersom 
det oppstår uenighet mellom medlemsstatene om et 
veterinærpreparats kvalitet, sikkerhet og virkning, bør 
det foretas en vitenskapelig vurdering av saken på 
fellesskapsplan med sikte på å komme fram til et felles 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 22.

(1)    EFT C 75 av 15.3.2000, s. 11.

(1)    EFT C 75 av 15.3.2000, s. 11.
(2)    Europaparlamentsuttalelse av 3. juli 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT) 

og rådsbeslutning av 27. september 2001. 
(3)    EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2000/37/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 25).
(4)    EFT L 317 av 6.11.1981, s. 16. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

1999/104/EF (EFT L 3 av 6.1.2000, s. 18).

(5)    EFT L 373 av 31.12.1990, s. 26.
(6)    EFT L 297 av 13.10.1992, s. 12.
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vedtak om de omtvistede punktene som er bindende for 
de berørte medlemsstatene. Dette vedtaket bør gjøres 
etter en rask framgangsmåte med nært samarbeid mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene.

8) For dette formål bør det nedsettes en komité for 
veterinærpreparater som skal være underlagt Det 
europeiske kontor for legemiddelvurdering opprettet ved 
forordning (EØF) nr. 2309/93.

9) Dette direktiv utgjør en viktig etappe i gjennomføringen 
av målsettingen om fri omsetning av veterinærpreparater. 
Det kan imidlertid vise seg nødvendig – i lys av 
de erfaringer som gjøres, særlig i Komiteen for 
veterinærpreparater – å treffe ytterligere tiltak med sikte 
på å fjerne de gjenværende hindringer for fritt varebytte.

10) Medisinfôr kommer ikke inn under dette direktivs 
virkeområde, men både av hensyn til folkehelsen og av 
økonomiske grunner er det nødvendig å forby bruk av 
ikke-godkjente preparater til framstilling av medisinfôr.

11) Begrepene skadelighet og terapeutisk virkning kan bare 
vurderes i forhold til hverandre og har bare en relativ 
betydning, avhengig av hvor langt den vitenskapelige 
utvikling er kommet og av preparatets bruksformål. 
Det må framgå av dokumentene og opplysningene som 
skal være vedlagt søknaden om markedsføringstillatelse 
at fordelene med preparatets virkning er større enn den 
mulige risikoen. I motsatt fall må søknaden avslås.

12) Markedsføringstillatelse må nektes dersom preparatet 
ikke har noen terapeutisk virkning eller slik virkning 
ikke er tilstrekkelig dokumentert. Begrepet terapeutisk 
virkning må forstås som den virkning produsenten har 
lovet.

13) Markedsføringstillatelse må også nektes dersom den 
angitte tilbakeholdingstiden ikke er tilstrekkelig til å 
hindre helsefare på grunn av av restmengder.

14) Før det kan utstedes en markedsføringstillatelse for 
et immunologisk veterinærpreparat, må produsenten 
godtgjøre at han er i stand til å sikre ensartethet mellom 
produksjonspartiene.

15) Vedkommende myndigheter må også kunne forby 
bruk av et immunologisk veterinærpreparat dersom 
immunsvarene hos de behandlede dyrene kan gripe 

forstyrrende inn i et nasjonalt program eller et 
fellesskapsprogram for diagnostisering, utryddelse eller 
kontroll av dyresykdommer.

16) Det bør i første omgang overfor brukere av homøopatiske 
preparater gis en tydelig angivelse av preparatenes 
homøopatiske karakter og tilstrekkelige garantier for 
deres kvalitet og sikkerhet.

17) Bestemmelsene om framstilling, kontroll og inspeksjon 
av homøopatiske veterinærpreparater må harmoniseres 
for å gjøre det mulig å omsette sikre preparater av god 
kvalitet i hele Fellesskapet.

18) I betraktning av de særlige kjennetegnene ved 
homøopatiske legemidler, som den svært lave 
konsentrasjonen av virksomme stoffer og vanskeligheten 
med å anvende tradisjonelle statistiske metoder for 
kliniske forsøk på dem, bør det fastsettes en særlig, 
forenklet framgangsmåte for registrering av tradisjonelle 
homøopatiske legemidler som markedsføres uten 
terapeutiske indikasjoner og i en legemiddelform og en 
dosering som ikke utgjør noen risiko for dyret.

19) De vanlige reglene for å gi markedsføringstillatelse 
for veterinærpreparater må anvendes på homøopatiske 
veterinærpreparater som markedsføres med terapeutiske 
indikasjoner eller i en form som kan innebære risikoer 
som må veies mot den ønskede terapeutiske virkning. 
Medlemsstatene må likevel kunne anvende særlige 
regler for vurdering av resultatene av undersøkelser med 
sikte på å fastslå sikkerheten ved og virkningen av slike 
preparater beregnet på kjæledyr og eksotiske dyrearter, 
forutsatt at de underretter Kommisjonen om disse 
reglene.

20) For å kunne verne menneskers og dyrs helse bedre 
og unngå unødig dobbeltarbeid i forbindelse med 
behandlingen av søknader om markedsføringstillatelse 
for veterinærpreparater, bør medlemsstatene systematisk 
utarbeide vurderingsrapporter for hvert veterinærpreparat 
de har gitt tillatelse for og utveksle disse på anmodning. 
En medlemsstat bør dessuten kunne utsette behandlingen 
av en søknad om markedsføringstillatelse for et 
veterinærpreparat som allerede er under behandling av 
en annen medlemsstat med henblikk på å anerkjenne den 
andre medlemsstatens vedtak.

21) For å lette omsetningen av veterinærpreparater og unngå 
at kontroller som er foretatt i én medlemsstat, gjentas 
i en annen medlemsstat, bør det anvendes minstekrav 
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for framstilling og import av veterinærpreparater fra 
tredjestater samt utstedelse av de tilhørende tillatelser.

22) Kvaliteten på veterinærpreparater framstilt i Fellesskapet 
må garanteres ved krav om at de oppfyller prinsippene 
for god framstillingspraksis for veterinærpreparater, uten 
hensyn til preparatenes endelige bestemmelsessted.

23) Det bør også treffes tiltak slik at distributører av 
veterinærpreparater godkjennes av medlemsstatene og 
fører egnede fortegnelser.

24) Standarder og protokoller for gjennomføring av prøvinger 
av og forsøk med veterinærpreparater er et effektivt 
middel til kontroll av disse preparatene og dermed også 
til vern av folkehelsen, og kan lette omsetningen av 
veterinærpreparater ved at de fastsetter felles regler for 
gjennomføringen av undersøkelsene og utarbeiding av 
dokumentasjon. De gjør det mulig for vedkommende 
myndigheter å gjøre sine vedtak på grunnlag av ensartede 
undersøkelser og ut fra felles kriterier, og bidrar dermed 
til å unngå forskjeller når det gjelder vurderinger.

25) Det er tilrådelig å presisere nøyere i hvilke tilfeller det ikke 
er nødvendig å framlegge resultater av farmakologiske 
eller toksikologiske prøvinger eller kliniske forsøk for å 
få markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat som 
i all vesentlighet svarer til et nyskapende preparat uten 
at dette får en ugunstig virkning for nyskapende foretak. 
Det er imidlertid i offentlighetens interesse at dyreforsøk 
ikke gjentas uten at det er absolutt nødvendig.

26) Etter opprettelsen av det indre marked kan unntak fra 
den særskilte kvalitetskontrollen av veterinærpreparater 
importert fra tredjestater gis bare dersom Fellesskapet har 
fått i stand egnede ordninger som sikrer at de nødvendige 
kontroller utføres i eksportstaten.

27) For å garantere at veterinærpreparater som er i bruk, til 
enhver tid er sikre, er det nødvendig å påse at systemene 
for legemiddelovervåking i Fellesskapet løpende tilpasses 
den vitenskapelige og tekniske utvikling.

28) For å verne folkehelsen bør relevante opplysninger 
om bivirkninger hos mennesker ved bruk av 
veterinærpreparater samles inn og vurderes.

29) Systemet for legemiddelovervåking bør ta hensyn til 
tilgjengelige opplysninger om manglende virkning av 
preparater.

30) I tillegg kan innsamling av opplysninger om bivirkninger 
ved ikke-anbefalt bruk, om undersøkelser for å 
bestemme gyldigheten av tilbakeholdingstiden og om 
eventuelle miljøproblemer være et middel til å forbedre 
den regelmessige kontrollen med at veterinærpreparater 
brukes på en forsvarlig måte.

31) Det må tas hensyn til endringer som følge av internasjonal 
harmonisering av definisjoner, terminologi og teknologisk 
utvikling på området legemiddelovervåking.

32) Den økende bruken av elektroniske kommuni-
kasjonsmidler til å oversende opplysninger om 
bivirkninger av veterinærpreparater som markedsføres 
i Fellesskapet, har som mål å opprette ett enkelt sted 
for melding av bivirkninger, som samtidig sikrer at 
vedkommende myndigheter i alle medlemsstatene får del 
i opplysningene.

33) Det er i Fellesskapets interesse å sikre at det er samsvar 
mellom overvåkingssystemene for veterinærpreparater 
som godkjennes ved en sentralisert framgangsmåte og 
overvåkingssystemene for preparater som godkjennes 
ved andre framgangsmåter.

34) Innehavere av markedsføringstillatelser bør utøve 
et aktivt ansvar for den løpende overvåkingen av de 
veterinærpreparatene de markedsfører.

35) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/
468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

36) For å bedre vernet av folkehelsen er det nødvendig 
å spesifisere at næringsmidler beregnet på konsum 
ikke kan stamme fra dyr som er brukt i kliniske 
forsøk med veterinærpreparater, med mindre 
det er fastsatt en grenseverdi for restmengder av 
det aktuelle veterinærpreparatet i samsvar med 
bestemmelsene i rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 
av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder 
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(2).

37) Kommisjonen bør få fullmakt til å vedta de nødvendige 
endringer for å tilpasse vedlegg I til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling.

(7)    EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 649/98 (EFT L 88 av 24.3.1998, s. 7).

(1)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
(2)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 



Nr. 23/180 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

38) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding av direktivene 
nevnt i vedlegg II del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

DEFINISJONER

Artikkel 1

I dette direktiv menes med

1. Farmasøytisk spesialpreparat:

ethvert ferdig framstilt legemiddel som markedsføres under et 
eget navn og i egen pakning.

2. Veterinærpreparat:

ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som 
presenteres som et middel til å helbrede eller forebygge 
sykdom hos dyr.

Ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som kan 
tilføres dyr med sikte på å stille en medisinsk diagnose eller å 
gjenopprette, korrigere eller endre fysiologiske funksjoner hos 
dyr, anses også som et veterinærpreparat.

3. Bruksferdig veterinærpreparat:

ethvert veterinærpreparat tilberedt på forhånd som ikke 
samsvarer med definisjonen av farmasøytiske spesialpreparater, 
og som markedsføres i en legemiddelform som kan brukes uten 
videre bearbeiding.

4. Stoff:

ethvert materiale, uansett opprinnelse, som kan være:

– av human opprinnelse, f.eks.:

 blod fra mennesker og produkter av blod fra mennesker,

– av animalsk opprinnelse, f.eks.:

 mikroorganismer, hele dyr, deler av organer, sekreter 
fra dyr, toksiner, stoffer utvunnet ved ekstraksjon, 
blodprodukter,

– av vegetabilsk opprinnelse, f.eks.:

 mikroorganismer, planter, plantedeler, sekreter fra planter, 
stoffer utvunnet ved ekstraksjon,

– av kjemisk opprinnelse, f.eks.:

 grunnstoffer, naturlige kjemiske stoffer og kjemikalier 
framkommet ved omdanning eller syntese.

5. Premiks til medisinfôr:

ethvert veterinærpreparat tilberedt på forhånd med sikte på 
senere framstilling av medisinfôr.

6. Medisinfôr:

enhver blanding av ett eller flere veterinærpreparater og ett 
eller flere fôr, som er ferdig tilberedt før markedsføring og som 
på grunn av sine helbredende eller forebyggende egenskaper 
eller andre egenskaper som veterinærpreparat i henhold til nr. 
2 er beregnet på å tilføres dyr uten videre bearbeiding.

7. Immunologisk veterinærpreparat:

et veterinærpreparat som tilføres dyr for å framkalle aktiv eller 
passiv immunitet eller for å bestemme immunstatus.

8. Homøopatisk veterinærpreparat:

ethvert veterinærpreparat som er framstilt av produkter, stoffer 
eller sammensetninger kalt «homøopatiske stamprodukter» 
etter en homøopatisk framstillingsprosess beskrevet i 
Den europeiske farmakopé eller, om den ikke finnes der, 
i de farmakopeer som for øyeblikket har offisiell status i 
medlemsstatene.

Et homøopatisk veterinærpreparat kan også inneholde flere 
virksomme stoffer.

9. Tilbakeholdingstid:

det tidsrom som er nødvendig fra veterinærpreparatet sist ble 
tilført dyret under normale bruksvilkår og til dyret kan brukes 
til produksjon av næringsmidler, for å sikre at næringsmidlene 
ikke inneholder restmengder som overskrider grenseverdiene 
fastsatt i henhold til forordning (EØF) nr. 2377/90.

10. Bivirkning:

en skadelig og utilsiktet virkning som oppstår ved doser som 
normalt brukes til dyr i forbindelse med profylakse, diagnose 
eller behandling av sykdom, eller med sikte på endring av en 
fysiologisk funksjon.

11. Bivirkning hos mennesker:

en skadelig og utilsiktet virkning som oppstår hos mennesker 
som følge av eksponering for veterinærpreparater,



8.5.2003 Nr. 23/181EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

12. Alvorlig bivirkning:

en bivirkning som er dødelig eller livstruende, som fører til 
alvorlig funksjonshemning eller uførhet, som opptrer i form 
av en medfødt anomali eller misdannelse, eller som fører til 
kroniske eller langvarige symptomer hos behandlede dyr.

13. Uventet bivirkning:

en bivirkning som er av en art eller alvorlighetsgrad eller har et 
resultat som ikke er i samsvar med oversikten over preparatets 
egenskaper.

14. Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter:

de periodiske rapportene som inneholder opplysningene 
nedtegnet i samsvar med artikkel 75.

15. Overvåkingsundersøkelser etter markedsføring:

en farmako-epidemiologisk undersøkelse eller et klinisk forsøk 
utført i samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen med 
sikte på å identifisere eller undersøke en sikkerhetsrisiko i 
forbindelse med et veterinærpreparat det er gitt tillatelse for.

16. Ikke-anbefalt bruk:

bruk av et veterinærpreparat som ikke er i samsvar med 
oversikten over preparatets egenskaper, herunder feilbruk og 
alvorlig misbruk av preparatet.

17. Engrosdistribusjon av veterinærpreparater:

all virksomhet som omfatter kjøp, salg, import og eksport 
av veterinærpreparater eller enhver annen kommersiell 
transaksjon med veterinærpreparater, med sikte på økonomisk 
vinning eller ikke, unntatt

– en produsents utlevering av veterinærpreparater som han 
selv har framstilt,

– detaljsalg av veterinærpreparater foretatt av personer som 
har tillatelse til slik virksomhet i samsvar med artikkel 66.

18. Kontoret:

Det europeiske kontor for legemiddelvurdering, opprettet ved 
forordning (EØF) nr. 2309/93.

19. Fare for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet:

enhver fare forbundet med veterinærpreparatets kvalitet, 
sikkerhet eller virkning.

AVDELING II

VIRKEOMRÅDE

Artikkel 2

Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på 
veterinærpreparater som skal markedsføres, enten de 
presenteres som legemidler, bruksferdige veterinærpreparater 
eller premikser til medisinfôr.

Artikkel 3

Dette direktiv får ikke anvendelse på

1. medisinfôr som definert i rådsdirektiv 90/167/EØF av 26. 
mars 1990 om fastsettelse av vilkårene for tilberedning, 
omsetning og bruk av medisinfôr innenfor Fellesskapet(1),

 Medisinfôr kan likevel tilberedes bare av premikser til 
medisinfôr som det er gitt tillatelse for i samsvar med dette 
direktiv,

2. inaktiverte immunologiske veterinærpreparater som er 
framstilt av sykdomsframkallende organismer og antigener 
fra ett enkelt dyr eller fra flere dyr fra samme besetning og 
brukes til behandling av dette dyret eller dyrene i denne 
besetningen på samme sted,

3. preparater som tilberedes på apotek etter resept til 
et bestemt dyr (vanligvis kalt «magistrelt forskrevne 
legemidler»),

4. preparater som framstilles på apotek i samsvar med 
forskriftene i en farmakopé, og som skal utleveres direkte 
til sluttbrukeren (vanligvis kalt «offisinelle legemidler»),

5. veterinærpreparater framstilt på basis av radioaktive 
isotoper,

6. tilsetningsstoffer som nevnt i rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2), som 
er tilsatt i fôrvarer og tilskuddsfôr i samsvar med vilkårene 
fastsatt i nevnte direktiv.

Medlemsstatene kan imidlertid ved anvendelsen av artikkel 10 
nr. 1 bokstav c) og nr. 2 ta i betraktning preparatene nevnt i 
første ledd nr. 3 og 4.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene kan fastsette at dette direktiv 
ikke får anvendelse på ikke-inaktiverte immunologiske 
veterinærpreparater som er framstilt av sykdomsframkallende 
stoffer eller antigener fra ett enkelt dyr eller fra flere dyr fra 
samme besetning og brukes til behandling av dette dyret eller 
dyrene i denne besetningen på samme sted.

kommisjonsforordning (EF) nr. 1274/2001 (EFT L 175 av 28.6.2001, 
s. 14).

(1)    EFT L 92 av 7.4.1990, s. 42. 
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2. Medlemsstatene kan på sitt territorium gjøre unntak fra 
artikkel 5, 7 og 8 for veterinærpreparater som er beregnet til 
å brukes bare på akvariefisk, burfugler, brevduer, terrariedyr 
og smågnagere, forutsatt at preparatene ikke inneholder stoffer 
hvis bruk krever veterinærkontroll, og at de nødvendige tiltak er 
truffet for å unngå ikke-godkjent bruk av veterinærpreparatene 
på andre dyr.

AVDELING III

MARKEDSFØRING

KAPITTEL 1

Markedsføringstillatelse

Artikkel 5

Et veterinærpreparat kan ikke markedsføres i en medlemsstat 
uten at vedkommende myndighet i medlemsstaten har utstedt 
markedsføringstillatelse i samsvar med dette direktiv etter det 
er utstedt markedsføringstillatelse i samsvar med forordning 
(EØF) nr. 2309/93.

Artikkel 6

For å kunne få markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat 
beregnet på å tilføres dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, 
skal de virksomme stoffene i veterinærpreparatet være oppført 
i vedlegg I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Artikkel 7

Når helsesituasjonen krever det, kan en medlemsstat tillatte at 
veterinærpreparater som er godkjent av en annen medlemsstat i 
samsvar med dette direktiv, markedsføres eller tilføres dyr.

Artikkel 8

Ved alvorlige epidemiske sykdommer kan medlemsstatene 
gi midlertidig tillatelse til bruk av immunologiske 
veterinærpreparater uten markedsføringstillatelse dersom 
det ikke finnes egnede preparater og etter å ha underrettet 
Kommisjonen om de nærmere bruksvilkårene.

Artikkel 9

Et veterinærpreparat kan ikke tilføres dyr dersom det ikke 
er utstedt markedsføringstillatelse, unntatt ved prøvinger av 
veterinærpreparater i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav j) 
som er godtatt av vedkommende nasjonale myndigheter etter 
melding eller godkjenning i samsvar med gjeldende nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 10

1. Når det ikke finnes godkjente preparater mot en sykelig 
tilstand, kan medlemsstatene, særlig for å unngå uakseptabel 
lidelse hos vedkommende dyr, likevel unntaksvis tillate at et 
enkelt dyr eller et mindre antall dyr på en bestemt driftsenhet 
behandles av en veterinær, eller på veterinærens personlige 
ansvar,

a) med et veterinærpreparat som i den berørte medlemsstat er 
godkjent i henhold til dette direktiv eller forordning (EØF) 
nr. 2309/93 til bruk for en annen dyreart eller for samme 
dyreart, men ved en annen sykelig tilstand, eller,

b) dersom det ikke finnes et preparat som nevnt under 
bokstav a), med et legemiddel som i den berørte 
medlemsstat er godkjent til bruk for mennesker i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for legemidler for mennesker(1) eller i henhold til 
forordning (EØF) nr. 2309/93, eller

c) dersom det ikke finnes et legemiddel som nevnt 
under bokstav b) og med den begrensning som følger 
av lovgivningen i den berørte medlemsstat, med et 
veterinærpreparat som framstilles ex tempore etter resept 
fra veterinær, av en person som er autorisert i henhold til 
nasjonal lovgivning.

I forbindelse med dette nummer omfatter uttrykket «ett enkelt 
dyr eller et mindre antall dyr på en bestemt driftsenhet» også 
kjæledyr, og skal tolkes mindre strengt for små eller eksotiske 
dyrearter som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2. Bestemmelsene i nr. 1 skal gjelde på betingelse 
av at preparatet, dersom det tilføres dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon, inneholder bare stoffer som 
inngår i et veterinærpreparat som er godkjent for slike dyr 
i den berørte medlemsstat, og at den ansvarlige veterinær 
fastsetter en passende tilbakeholdingstid for dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon.

Dersom det for det anvendte preparatet ikke er angitt 
noen tilbakeholdingstid for de berørte dyrearter, skal den 
tilbakeholdingstiden som fastsettes, ikke være kortere enn

7 dager  for egg,

7 dager  for melk,

28 dager  for kjøtt av fjærkre og pattedyr, 
herunder fett og slakteavfall,

500 døgngrader  for fiskekjøtt.

(2)    EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved 
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For homøopatiske veterinærpreparater med et innhold av 
virksomme stoffer som er likt eller lavere enn én del per 
million, settes tilbakeholdingstiden nevnt i annet ledd til null.

Artikkel 11

Når en veterinær anvender bestemmelsene i artikkel 10, 
skal vedkommende føre fortegnelser over alle relevante 
opplysninger, dvs. datoen for undersøkelsen av dyrene, 
opplysninger om eieren, antall behandlede dyr, diagnose, 
forskrevne preparater, tilførte doser, behandlingens varighet 
og anbefalte tilbakeholdingstider, og denne dokumentasjonen 
skal være tilgjengelig for vedkommende myndigheter med 
henblikk på inspeksjon i minst tre år. Medlemsstatene kan 
utvide dette kravet til også å omfatte dyr som ikke er bestemt 
til næringsmiddelproduksjon.

Artikkel 12

1. For å få markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat 
når slik tillatelse ikke omfattes av framgangsmåten fastsatt 
i forordning (EØF) nr. 2309/93, skal det inngis søknad til 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

2. Markedsføringstillatelse kan utstedes bare til en søker 
som er etablert i Fellesskapet.

3. Følgende opplysninger og dokumenter skal vedlegges 
søknaden i samsvar med vedlegg I:

a) navn eller firma og adresse eller forretningskontor for 
søkeren og, dersom det er en annen person, for den eller 
de berørte produsenter og for produksjonsstedet eller -
stedene,

b) veterinærpreparatets navn (fantasinavn, fellesnavn med 
eller uten varemerke eller produsentens navn, eller 
vitenskapelig navn eller formel med eller uten varemerke 
eller produsentens navn),

c) kvalitativ og kvantitativ sammensetning av alle 
veterinærpreparatets bestanddeler, beskrevet med 
alminnelig benyttede betegnelser uten bruk av kjemiske 
bruttoformler og med angivelse av det internasjonale 
fellesnavn som Verdens helseorganisasjon har anbefalt, 
dersom et slikt navn foreligger,

d) beskrivelse av framstillingsmåten,

e) terapeutiske indikasjoner, kontraindikasjoner og 
bivirkninger,

f) dosering for de forskjellige dyrearter som preparatet 
er beregnet på, legemiddelform, tilførselsmåte og 
tilførselsvei, samt holdbarhetstid,

g) opplysninger om eventuelle foreslåtte forholdsregler og 
sikkerhetstiltak ved oppbevaring av preparatet, ved tilførsel 

til dyr og ved disponering av avfall, samt angivelse av den 
risiko preparatet kan utgjøre for miljøet og for menneskers, 
dyrs og planters helse,

h) angivelse av tilbakeholdingstiden. Om nødvendig skal 
søkeren gi et begrunnet forslag til toleransegrense for 
restmengder som kan aksepteres i næringsmidler uten at 
de medfører risiko for forbrukeren, samt angi metoder for 
rutinemessige analyser som vedkommende myndigheter 
kan benytte til påvisning av restmengder,

i) en beskrivelse av de kontrollmetodene som brukes 
av produsenten (kvalitativ og kvantitativ analyse av 
bestanddelene og av det ferdige preparatet, spesialprøvinger 
som f.eks. prøvinger for sterilitet og pyrogenfrihet og for 
innhold av tungmetaller, holdbarhetsprøvinger, biologiske 
prøvinger og giftighetsprøvinger samt kontroller av 
mellomproduktene under produksjonen),

j) resultater av

–  fysikalsk-kjemiske, biologiske eller mikrobiologiske 
prøvinger,

–  toksikologiske og farmakologiske prøvinger,

–  kliniske forsøk.

k) en oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 14, en eller flere prøver eller 
modeller av veterinærpreparatets salgsforpakning og 
pakningsvedlegget,

l) et dokument som viser at produsenten har tillatelse i sin 
hjemstat til å framstille veterinærpreparater,

m) kopi av eventuelle markedsføringstillatelser for det 
aktuelle veterinærpreparatet utstedt i en annen medlemsstat 
eller i en tredjestat, samt en liste over de medlemsstater 
der en søknad om tillatelse inngitt i samsvar med dette 
direktiv er under behandling. Kopi av oversikten over 
preparatets egenskaper foreslått av søkeren i samsvar med 
artikkel 14 eller godkjent av vedkommende myndighet i 
medlemsstaten i samsvar med artikkel 25 og kopi av det 
foreslåtte pakningsvedlegget, nærmere opplysninger om 
eventuelle vedtak om å nekte tillatelse, enten i Fellesskapet 
eller i en tredjestat, med begrunnelse.

 Disse opplysningene skal ajourføres regelmessig.

n) for preparater som inneholder nye virksomme stoffer som 
ikke er nevnt i vedlegg I, II eller III til forordning (EØF) 
nr. 2377/90, en kopi av dokumentene som er framlagt 
for Kommisjonen i samsvar med vedlegg V til nevnte 
forordning.



Nr. 23/184 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Artikkel 13

1. Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 bokstav j), og uten 
at lovgivningen om vern av industriell og kommersiell 
eiendomsrett berøres, skal følgende gjelde:

a) søkeren har ikke plikt til å framlegge resultater av 
toksikologiske og farmakologiske prøvinger og kliniske 
forsøk dersom han kan godtgjøre

i)  enten at veterinærpreparatet i alt vesentlig ligner 
et preparat som er godkjent i den medlemsstat 
søknaden gjelder, og at innehaveren av markedsførin
gstillatelsen for det opprinnelige veterinærpreparatet 
har gitt sitt samtykke til at den toksikologiske, 
farmakologiske og/eller kliniske dokumentasjonen 
som foreligger i saksdokumentene for det opprinnelige 
veterinærpreparat, benyttes ved behandlingen av den 
aktuelle søknaden,

ii) eller at den eller de bestanddeler som inngår i 
veterinærpreparatet, har alminnelig anvendelse på 
det medisinske området, har kjent virkning og er 
tilstrekkelig sikre, med detaljert henvisninger til en 
utførlig vitenskapelig bibliografi,

iii) eller at veterinærpreparatet i alt vesentlig ligner et 
preparat som har vært tillatt i Fellesskapet i henhold 
til gjeldende fellesskapsbestemmelser i minst seks år 
og markedsføres i den medlemsstat søknaden gjelder. 
Dette tidsrommet skal forlenges til ti år når det dreier 
seg om et høyteknologisk preparat som det er gitt 
tillatelse for etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 2 
nr. 5 i rådsdirektiv 87/22/EØF(1). En medlemsstat kan 
dessuten også forlenge dette tidsrommet til ti år ved 
et enkeltvedtak som omfatter samtlige preparater som 
markedsføres på dens territorium dersom den anser 
dette for å være nødvendig av hensyn til folkehelsen. 
Medlemsstatene kan unnlate å gjøre tidsrommet på 
seks år gjeldende når et patent på det opprinnelige 
preparatet et utløpt,

b) for nye veterinærpreparater med kjente bestanddeler 
som hittil ikke har vært kombinert for terapeutiske 
formål, må det framlegges resultater av toksikologiske 
og farmakologiske prøvinger av og kliniske forsøk med 
vedkommende kombinasjon, men det vil ikke være 
nødvendig å framlegge dokumentasjon om hver enkelt 
bestanddel.

2. Vedlegg I gjelder tilsvarende ved framlegging av en 
utførlig vitenskapelig bibliografi i henhold til nr. 1 bokstav a) 
ii).

Artikkel 14

Oversikten over preparatets egenskaper skal inneholde 
følgende opplysninger:

1. veterinærpreparatets navn,

2. den kvalitative og kvantitative sammensetningen med 
hensyn til de virksomme stoffene og bestanddelene i 
hjelpestoffet som det er nødvendig å kjenne for å kunne 
tilføre preparatet på riktig måte. De internasjonale 
fellesnavnene som Verdens helseorganisasjon har anbefalt, 
skal brukes når slike navn foreligger, og vanlige fellesnavn 
eller kjemiske betegnelser når slike navn ikke foreligger,

3. legemiddelform,

4. farmakologiske egenskaper, samt farmakokinetiske 
opplysninger, i den grad de er av betydning for den 
terapeutiske bruken,

5. kliniske opplysninger:

 5.1 hvilke arter preparatet er beregnet på,

 5.2 bruksangivelse, med spesifikasjon av de arter 
preparatet er beregnet på,

 5.3 kontraindikasjoner,

 5.4 bivirkninger (hyppighet og alvorlighetsgrad),

 5.5 særlige forsiktighetsregler ved bruk,

 5.6 bruk ved drektighet og i laktasjonsperioden,

 5.7 interaksjoner med andre legemidler og andre 
interaksjoner,

 5.8 dosering og tilførselsmåte,

 5.9 overdosering (symptomer, tiltak i nødssituasjoner, 
motgift) (om nødvendig),

 5.10 særskilte advarsler for hver enkelt art preparatet er 
beregnet på,

 5.11 tilbakeholdingstider,

 5.12 særlige forsiktighetsregler som skal følges av 
personen som tilfører preparatet til dyret,

6. farmasøytiske opplysninger:

 6.1 vesentlige uforlikeligheter,

 6.2 holdbarhetstid, om nødvendig etter rekonstituering 
av preparatet eller når beholderen er åpnet for første 
gang,

 6.3 særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

 6.4 beholderens art og innhold,

 6.5 eventuelle særlige forsiktighetsregler som skal 
følges ved disponering av ubrukte preparater eller av 
avfall,

7. navn eller firma og adresse eller forretningskontor for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen.

kommisjonsforordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 av 12.1.1999, s. 3).
(1)    EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
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Artikkel 15

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at dokumentene og opplysningene nevnt i 
artikkel 12 nr. 3 bokstav h), i) og j) og artikkel 13 nr. 1 
utarbeides av sakkyndige med de nødvendige tekniske eller 
faglige kvalifikasjoner før de framlegges for vedkommende 
myndigheter.

Dokumentene og opplysningene skal undertegnes av disse 
sakkyndige.

2. De sakkyndige har, alt etter sine kvalifikasjoner, til 
oppgave

a) å utføre arbeid som hører inn under deres fagområde 
(analyse, farmakologi og liknende eksperimentelle 
vitenskaper, kliniske forsøk), og å gi en objektiv kvantitativ 
og kvalitativ beskrivelse av de oppnådde resultater,

b) å beskrive sine funn i samsvar med vedlegg I, og særlig

i)  skal analytikeren opplyse om preparatet er i samsvar 
med den angitte sammensetningen og begrunne de 
kontrollmetodene produsenten skal anvende,

ii) skal farmakologen og den kvalifiserte sakkyndige 
opplyse om:

– preparatets giftighet og påviste farmakologiske 
egenskaper,

– hvorvidt det, etter at veterinærpreparatet er tilført 
i samsvar med de normale bruksvilkårene og den 
angitte tilbakeholdingstiden er overholdt, fortsatt 
finnes restmengder som kan være helsefarlige for 
forbrukerne i næringsmidler fra de behandlede 
dyrene,

iii) skal klinikeren opplyse om de hos dyr som har vært 
behandlet med preparatet, har kunnet påvise virkninger 
som svarer til de opplysninger produsenten har gitt i 
henhold til artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1, hvorvidt 
preparatet tåles godt, om hvilken dosering han/hun 
tilrår samt om eventuelle kontraindikasjoner og 
bivirkninger,

c) å begrunne eventuell bruk av bibliografisk dokumentasjon 
som nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) ii).

3. Utførlige rapporter fra de sakkyndige skal utgjøre en 
del av den dokumentasjonen søkeren skal framlegge for 
vedkommende myndigheter. I tillegg skal et kort curriculum 
vitae for den sakkyndige vedlegges hver rapport.

KAPITTEL 2

Særlige bestemmelser for homøopatiske 
veterinærpreparater

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal påse at homøopatiske 
veterinærpreparater som framstilles og markedsføres i 
Fellesskapet, registreres eller tillates i samsvar med artikkel 
17 nr. 1 og 2 og artikkel 18 og 19. Hver medlemsstat skal ta 
behørig hensyn til registreringer eller tillatelser som tidligere 
er gitt av en annen medlemsstat.

2. En medlemsstat kan unnlate å innføre en særlig, 
forenklet framgangsmåte for registrering av de homøopatiske 
veterinærpreparatene som er omhandlet i artikkel 17 nr. 1 
og 2. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om dette. 
Vedkommende medlemsstat skal da tillate at preparater 
registrert av andre medlemsstater i samsvar med artikkel 17 
nr. 1 og 2 og artikkel 18 brukes på deres territorium.

Artikkel 17

1. Det kan ikke benyttes en særlig, forenklet framgangsmåte 
for registrering av homøopatiske veterinærpreparater som ikke 
oppfyller samtlige av følgende vilkår:

– de er beregnet på å tilføres kjæledyr eller eksotiske dyrearter 
som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon,

– de tilføres ved en tilførselsvei som er beskrevet i Den 
europeiske farmakopé eller, dersom den ikke finnes der, i 
de farmakopeer som på det aktuelle tidspunkt er i offisiell 
bruk i medlemsstatene,

– det er ikke angitt noen særlige terapeutiske indikasjoner 
på veterinærpreparatets etikett eller i informasjonene om 
veterinærpreparatet,

– fortynningsgraden er tilstrekkelig til å garantere at 
veterinærpreparatet er sikkert; det må verken inneholde 
mer enn én del per 10 000 av mortinkturen eller mer enn 
1/100 av den minste dose som eventuelt brukes i allopati 
med hensyn til virksomme stoffer hvis tilstedeværelse i et 
allopatisk veterinærpreparat medfører reseptplikt.

Ved registreringen skal medlemsstatene fastsette 
veterinærpreparatets utleveringsklassifikasjon.

2. Kriteriene og saksbehandlingsreglene omhandlet i 
kapittel 3, unntatt artikkel 25, får tilsvarende anvendelse på 
den særskilte, forenklede framgangsmåten for registrering 
av homøopatiske veterinærpreparater omhandlet i nr. 1, med 
unntak for beviset for terapeutisk virkning.
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3. Bevis for terapeutisk virkning skal ikke kreves for 
homøopatiske veterinærpreparater som er registrert i samsvar 
med nr. 1 i denne artikkel, eller som eventuelt tillates i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 16 nr. 2.

Artikkel 18

En søknad om særlig, forenklet registrering kan omfatte en 
rekke preparater framstilt av samme homøopatiske stamprodukt 
eller -produkter. Følgende skal vedlegges søknaden som 
dokumentasjon framfor alt av preparatenes farmasøytiske 
kvalitet og av ensartethet mellom produksjonspartiene:

– det eller de homøopatiske stamproduktets eller -
produktenes vitenskapelige navn eller et annet navn brukt i 
en farmakopé, med opplysning om de ulike tilførselsveiene, 
legemiddelformene og den fortynningsgraden som skal 
registreres,

– dokumentasjon med en beskrivelse av framstillingen 
og kontrollen av stamproduktet eller -produktene og 
bevis for deres homøopatiske karakter på grunnlag av en 
fyllestgjørende bibliografi; med hensyn til homøopatiske 
veterinærpreparater som inneholder biologiske stoffer, en 
beskrivelse av de tiltak som er truffet for å sikre at de ikke 
inneholder sykdomsframkallende stoffer,

– dokumentasjon om framstilling og kontroll for hver 
legemiddelform og en beskrivelse av fortynnings- og 
potenseringsmetoden,

– framstillingstillatelsen for de aktuelle preparatene,

– kopier av eventuelle registreringer eller tillatelser for de 
samme preparater gitt i andre medlemsstater,

– en eller flere prøver eller modeller av den ytre og den indre 
emballasjen for de preparatene som skal registreres,

– opplysninger om preparatets holdbarhet.

Artikkel 19

1. Andre homøopatiske veterinærpreparater enn dem som er 
omhandlet i artikkel 17 nr. 1, skal være godkjent i samsvar med 
artikkel 12-15 og kapittel 3.

2.  En medlemsstat kan innføre eller opprettholde særlige 
regler på sitt territorium for farmakologiske og toksikologiske 
prøvinger av og kliniske forsøk med andre homøopatiske 
veterinærpreparater beregnet på kjæledyr og eksotiske 
dyrearter som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon 
enn dem som er nevnt i artikkel 17 nr. 1, i samsvar med de 
prinsipper og særlige forhold som gjelder for homøopatisk 
praksis i vedkommende medlemsstat.

Medlemsstaten skal i så fall underrette Kommisjonen om de 
særlige regler som gjelder.

Artikkel 20

Dette kapittel får ikke anvendelse på immunologiske 
homøopatiske veterinærpreparater.

Bestemmelsene i avdeling VI og VII får anvendelse på 
homøopatiske veterinærpreparater.

KAPITTEL 3

Framgangsmåte for utstedelse av markedsføringstillatelse

Artikkel 21

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at saksbehandlingen i forbindelse med utstedelse 
av markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat avsluttes 
i løpet av 210 dager regnet fra den dag en gyldig søknad ble 
inngitt.

2. Dersom en medlemsstat konstaterer at en søknad om 
tillatelse for et veterinærpreparat allerede er under behandling 
i en annen medlemsstat, kan den vedta å utsette den nærmere 
behandling av søknaden i påvente av vurderingsrapporten 
som utarbeides i den andre medlemsstaten i samsvar med 
artikkel 25 nr. 4.

Den berørte medlemsstat skal underrette den andre 
medlemsstaten og søkeren om vedtaket om å utsette den 
nærmere behandlingen av den aktuelle søknaden. Når den 
andre medlemsstaten har avsluttet behandlingen av søknaden 
og gjort et vedtak, skal den sende kopi av sin vurderingsrapport 
til den berørte medlemsstat.

Artikkel 22

Dersom en medlemsstat i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav 
m) underrettes om at en annen medlemsstat har tillatt et 
veterinærpreparat som er gjenstand for en søknad om tillatelse 
i den berørte medlemsstat, skal den berørte medlemsstat 
umiddelbart anmode myndigheten i medlemsstaten som har 
utstedt tillatelsen, om å oversende vurderingsrapporten nevnt 
i artikkel 25 nr. 4.

Innen 90 dager etter at den har mottatt vurderingsrapporten, 
skal den berørte medlemsstat enten anerkjenne den andre 
medlemsstatens vedtak og oversikten over preparatets 
egenskaper som er godkjent av denne medlemsstaten, eller, 
dersom den finner grunn til å anta at tillatelsen for det aktuelle 
veterinærpreparatet kan utgjøre en fare for menneskers eller 
dyrs helse eller for miljøet, anvende framgangsmåtene fastsatt 
i artikkel 33-38.

Artikkel 23

Ved behandling av en søknad inngitt i samsvar med artikkel 
12 og artikkel 13 nr. 1 skal vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene
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1. kontrollere at de framlagte saksdokumenter er i samsvar 
med artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1 og, på grunnlag av 
rapporter utarbeidet av de sakkyndige i samsvar med 
artikkel 15 nr. 2 og 3, undersøke om vilkårene for å utstede 
markedsføringstillatelse er oppfylt,

2. kunne la veterinærpreparatet, dets utgangsmaterialer 
og om nødvendig dets mellomprodukter eller andre 
bestanddeler kontrolleres av et statlig laboratorium eller av 
et laboratorium utpekt til dette formål, for å forsikre seg 
om at de kontrollmetoder som produsenten har benyttet 
og som er beskrevet i søknadsdokumentene i samsvar med 
artikkel 12 nr. 3 bokstav i), er tilfredsstillende,

3. kunne kreve at søkeren om nødvendig supplerer materialet 
med ytterligere opplysninger om punktene nevnt i 
artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1. Når vedkommende 
myndigheter gjør bruk av denne muligheten, skal fristene 
i artikkel 21 midlertidig oppheves til de nødvendige 
tilleggsopplysningene er gitt. Fristene oppheves også 
midlertidig for det tidsrom søkeren eventuelt har til å gi 
muntlig eller skriftlig forklaring,

4. kunne kreve at søkeren framlegger stoffer i mengder 
som er tilstrekkelige til å kontrollere den analytiske 
påvisningsmetoden søkeren har foreslått i samsvar med 
artikkel 12 nr. 3 bokstav h), og til å benytte denne metoden 
som ledd i rutinekontroller for påvisning av restmengder i 
de aktuelle veterinærpreparatene.

Artikkel 24

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for 
å sikre at

a) vedkommende myndigheter kontrollerer at produsentene 
og de som importerer veterinærpreparater fra tredjestater, 
er i stand til å foreta framstillingen i samsvar med 
opplysningene framlagt i samsvar med artikkel 12 nr. 
3 bokstav d), og/eller til å foreta kontroll ved hjelp av 
metoder som er beskrevet i saksdokumentene i samsvar 
med artikkel 12 nr. 3 bokstav i),

b) vedkommende myndigheter, når det er grunn til det, kan gi 
produsentene og de som importerer veterinærpreparater fra 
tredjestater, tillatelse til å la tredjemann utføre visse stadier 
av framstillingen og/eller enkelte av kontrollene nevnt i 
bokstav a); i slike tilfeller skal vedkommende myndigheter 
foreta kontroller også i disse virksomhetene.

Artikkel 25

1. Ved utstedelse av en markedsføringstillatelse skal 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat underrette 
innehaveren om den oversikten over preparatets egenskaper 
som den har godkjent.

2. Vedkommende myndighet skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at opplysningene i oversikten over 
preparatets egenskaper samsvarer med dem som ble godtatt da 
markedsføringstillatelsen ble gitt eller senere.

3. Vedkommende myndigheter skal oversende Kontoret en 
kopi av tillatelsen sammen med oversikten over preparatets 
egenskaper.

4. Vedkommende myndigheter skal utarbeide en 
vurderingsrapport og kommentarer til søknadsmaterialet 
med hensyn til resultatene av de analytiske toksikologisk-
farmakologiske prøvingene av og de kliniske forsøkene med 
det aktuelle veterinærpreparatet. Vurderingsrapporten skal 
ajourføres når det foreligger nye opplysninger av betydning 
for vurderingen av det aktuelle veterinærpreparatets kvalitet, 
sikkerhet eller virkning.

Artikkel 26

1. Markedsføringstillatelsen kan gjøres betinget av at 
innehaveren, på beholderen og/eller den ytre emballasje og i 
pakningsvedlegget dersom dette kreves, gir andre opplysninger 
som er av vesentlig betydning for sikkerheten eller for 
helsevernet, herunder særlige forsiktighetsregler ved bruk og 
andre advarsler på bakgrunn av de kliniske og farmakologiske 
undersøkelsene nevnt i artikkel 12 nr. 3 bokstav j) og artikkel 
13 nr. 1, eller på bakgrunn av de erfaringer som er gjort under 
bruken av veterinærpreparatet etter markedsføringen.

2. Tillatelsen kan også gjøres betinget av at 
veterinærpreparatet tilsettes et markeringsstoff.

3. Under særlige omstendigheter og etter samråd med 
søkeren kan utstedelsen av tillatelsen være underlagt visse 
særlige krav samt en årlig gjennomgåelse, herunder krav om

– at det gjennomføres undersøkelser etter utstedelsen av 
tillatelsen,

– at det gis melding om bivirkninger av veterinærpreparatet.

Slike særlige vedtak kan gjøres bare på et objektivt og 
kontrollerbart grunnlag.

Artikkel 27

1. Etter at markedsføringstillatelsen er utstedt, skal 
innehaveren, når det gjelder framstillingsmåtene og 
kontrollmetodene nevnt i artikkel 12 nr. 3 bokstav d) og i), ta 
hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling og foreta 
de endringer som er nødvendige for at veterinærpreparatet 
skal kunne framstilles og kontrolleres ved hjelp av alminnelig 
anerkjente vitenskapelige metoder.

Slike endringer skal godkjennes av vedkommende myndighet 
i den berørte medlemsstat.
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2. På anmodning fra vedkommende myndigheter skal 
innehaveren av markedsføringstillatelsen også undersøke de 
analytiske påvisningsmetodene som er nevnt i artikkel 12 nr. 3 
bokstav h) og foreslå de endringer som måtte være nødvendige 
for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
umiddelbart oversende vedkommende myndigheter alle nye 
opplysninger som kan medføre endring i de opplysninger og 
dokumenter som er nevnt i artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1 
eller i den godkjente oversikten over preparatets egenskaper. 
Særlig skal han umiddelbart underrette vedkommende 
myndigheter om alle forbud som nedlegges eller restriksjoner 
som pålegges av vedkommende myndigheter i enhver stat der 
veterinærpreparatet markedsføres, samt om enhver alvorlig 
og uventet bivirkning hos de aktuelle dyrene eller hos 
mennesker.

4. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal ha plikt til 
å føre fortegnelser over alle observerte bivirkninger hos dyr 
eller mennesker. Fortegnelsene som opprettes, skal oppbevares 
i minst fem år og skal på anmodning stilles til rådighet for 
vedkommende myndigheter.

5. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
umiddelbart underrette vedkommende myndigheter om enhver 
planlagt endring i opplysningene og dokumentene nevnt i 
artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1.

Artikkel 28

Tillatelsen skal gjelde for fem år og kunne fornyes for fem år 
om gangen etter søknad fra innehaveren minst tre måneder før 
utløpsdatoen, og etter gjennomgåelse av dokumentasjon som 
ajourfører tidligere innsendte opplysninger.

Artikkel 29

Tillatelsen skal ikke berøre det ansvar som etter alminnelige 
rettsregler påhviler produsenten og eventuelt innehaveren av 
markedsføringstillatelsen.

Artikkel 30

Markedsføringstillatelse skal ikke gis når det ved behandlingene 
av dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 12 og 
artikkel 13 nr. 1, viser seg 

a) at veterinærpreparatet er skadelig under de bruksvilkår 
som ble angitt da det ble søkt om tillatelse, eller

b) at veterinærpreparatet ikke har noen terapeutisk virkning, 
eller at slik virkning ikke er tilstrekkelig godtgjort av 
søkeren når det gjelder den dyreart som skal behandles, 
eller

c) at veterinærpreparatet ikke har den angitte kvalitative og 
kvantitative sammensetning, eller

d) at den tilbakeholdingstid søkeren har angitt, ikke er lang 
nok til å sikre at næringsmidler fra behandlede dyr ikke 
inneholder restmengder som kan være helsefarlige for 
forbrukerne, eller ikke er tilstrekkelig underbygd, eller

e) at veterinærpreparatet frambys for salg for en bruk som er 
forbudt etter andre fellesskapsbestemmelser.

 I påvente av fellesskapsregler kan vedkommende 
myndigheter nekte å gi tillatelse for et veterinærpreparat 
dersom det er nødvendig for å sikre vern av folkehelsen, 
av forbrukernes helse eller av dyrehelsen.

Tillatelse skal heller ikke gis dersom søknadsdokumentene 
som er framlagt for vedkommende myndigheter, ikke er i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 12, artikkel 13 nr. 1 
og artikkel 15.

KAPITTEL 4

Gjensidig godkjenning av tillatelser

Artikkel 31

1. For på å gjøre det lettere for medlemsstatene å innta 
en felles holdning til tillatelser for veterinærpreparater 
på grunnlag av de vitenskapelige kriteriene for kvalitet, 
sikkerhet og virkning og dermed oppnå fri omsetning av 
veterinærpreparater i Fellesskapet, nedsettes det en komité for 
veterinærpreparater (heretter kalt «komiteen»). Komiteen skal 
være knyttet til Kontoret.

2. Komiteen skal i tillegg til de andre oppgavene den 
er tillagt etter fellesskapsretten, behandle alle spørsmål 
vedrørende utstedelse, endring, midlertidig oppheving 
eller tilbakekalling av en markedsføringstillatelse som den 
blir forelagt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv. 
Komiteen kan dessuten behandle alle spørsmål med hensyn til 
undersøkelser av veterinærpreparater.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 32

1. Før det inngis søknad om gjensidig godkjenning av 
en markedsføringstillatelse, skal innehaveren underrette 
medlemsstaten som har utstedt tillatelsen som søknaden 
er basert på (heretter kalt «rapporterende medlemsstat»), 
om at det vil bli inngitt en søknad i samsvar med dette 
direktiv, og gi den melding om eventuelle tilføyelser til de 
opprinnelige saksdokumenter; nevnte medlemsstat kan kreve 
at søkeren framlegger alle dokumenter og opplysninger som er 
nødvendige for at medlemsstaten skal kunne kontrollere at de 
framlagte saksdokumentene er identiske.

Innehaveren av tillatelsen skal dessuten anmode den 
rapporterende medlemsstat om å utarbeide en vurderingsrapport 
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om det aktuelle veterinærpreparatet eller om nødvendig å 
ajourføre en eventuell eksisterende vurderingsrapport. Nevnte 
medlemsstat skal utarbeide vurderingsrapporten eller ajourføre 
den innen 90 dager regnet fra den dag anmodningen ble 
mottatt.

Samtidig som søknaden inngis i samsvar med nr. 2, skal den 
rapporterende medlemsstat oversende vurderingsrapporten til 
den eller de medlemsstater som berøres av søknaden.

2. For å oppnå godkjenning etter framgangsmåtene 
fastsatt i dette kapittel i én eller flere medlemsstater av en 
markedsføringstillatelse utstedt av en medlemsstat, skal 
innehaveren av tillatelsen inngi en søknad til vedkommende 
myndighet i den eller de berørte medlemsstater, sammen med 
opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 12, artikkel 13 
nr. 1 og artikkel 14 og 25. Innehaveren skal attestere at disse 
saksdokumentene er identiske med dem som er godtatt av den 
rapporterende medlemsstat, eller angi hvilke tilføyelser eller 
endringer de inneholder. I sistnevnte tilfelle skal innehaveren 
attestere at den oversikten over preparatets egenskaper som 
han har foreslått i samsvar med artikkel 14, er identisk med den 
som er godkjent av den rapporterende medlemsstat i samsvar 
med artikkel 25. Videre skal innehaveren bekrefte at alle 
saksdokumenter framlagt som ledd i denne framgangsmåten, 
er identiske.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 
Kontoret om denne søknaden, opplyse det om hvilke 
medlemsstater som berøres, og om datoene for innvielse 
av søknadene og sende det en kopi av tillatelsen utstedt 
av den rapporterende medlemsstat. Innehaveren skal også 
sende Kontoret kopier av alle markedsføringstillatelser 
som er utstedt av de andre medlemsstatene for det aktuelle 
veterinærpreparatet, og opplyse om en søknad om tillatelse 
allerede er til behandling i en medlemsstat.

4. Bortsett fra i det særlige tilfellet nevnt i artikkel 33 nr.1 
skal hver medlemsstat godkjenne markedsføringstillatelse
n utstedt av den rapporterende medlemsstat innen 90 dager 
etter at søknaden og vurderingsrapporten er mottatt. Den 
skal underrette den rapporterende medlemsstat, de andre 
medlemsstatene som berøres av søknaden, Kontoret og 
innehaveren av markedsføringstillatelsen om dette.

Artikkel 33

1. Dersom en medlemsstat finner grunn til å anta at 
markedsføringstillatelsen for det aktuelle veterinærpreparatet 
kan utgjøre en fare for menneskers eller dyrs helse eller 
for miljøet, skal den umiddelbart underrette søkeren, den 
rapporterende medlemsstat, de andre medlemsstatene som 
berøres av søknaden, og Kontoret. Medlemsstaten skal gi en 
utførlig begrunnelse for sitt standpunkt og angi hvilke tiltak 
som kan være nødvendige for å rette opp eventuelle mangler 
ved søknaden.

2. Alle berørte medlemsstater skal gjøre sitt ytterste for å 
komme til enighet om hvilke tiltak som skal treffes med hensyn 

til søknaden. De skal gi søkeren mulighet til å framsette sine 
synspunkter muntlig eller skriftlig. Dersom medlemsstatene 
imidlertid ikke er kommet til enighet innen fristen nevnt i 
artikkel 32 nr. 4, skal de omgående underrette Kontoret om 
dette for å få forelagt saken for komiteen med henblikk på 
anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 36.

3. Innen fristen nevnt i artikkel 32 nr. 4 skal de berørte 
medlemsstater framlegge for komiteen en utførlig beskrivelse 
av de saker det ikke er oppnådd enighet om, og grunnene til 
uenigheten. Søkeren skal få en kopi av dette dokumentet.

4. Så snart søkeren er underrettet om at saken er forelagt 
komiteen, skal han sende den en kopi av opplysningene og 
dokumentene nevnt i artikkel 32 nr. 2.

Artikkel 34

Dersom samme veterinærpreparat er gjenstand for flere 
søknader om markedsføringstillatelse framlagt i samsvar med 
artikkel 12, artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14, og medlemsstatene 
har gjort ulike vedtak med hensyn til utstedelse, midlertidig 
oppheving eller tilbakekalling av markedsføringstillatelse, kan 
en medlemsstat, Kommisjonen eller innehaveren av markedsf
øringstillatelsen forelegge saken for komiteen med henblikk på 
anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 36.

Den berørte medlemsstat, innehaveren av markedsføringstil
latelsen eller Kommisjonen skal klart angi hvilken sak som 
er forelagt komiteen til uttalelse, og skal eventuelt underrette 
innehaveren.

Medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatelsen 
skal oversende komiteen alle tilgjengelige opplysninger om 
den aktuelle saken.

Artikkel 35

Medlemsstatene, Kommisjonen, søkeren eller innehaveren av m
arkedsføringstillatelsen kan i særlige tilfeller der Fellesskapets 
interesser berøres, forelegge en sak for komiteen med henblikk 
på anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 36, før det 
gjøres vedtak vedrørende en søknad, en midlertidig oppheving 
eller en tilbakekalling av en markedsføringstillatelse eller 
angående enhver annen endring av vilkårene for markedsfør
ingstillatelsen som synes nødvendig, særlig for å ta hensyn til 
opplysningene innhentet i henhold til avdeling VII.

Den berørte medlemsstat eller Kommisjonen skal klart angi 
hvilken sak som er forelagt komiteen til uttalelse, og skal 
underrette innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Medlemsstatene og innehaveren av tillatelsen skal oversende 
komiteen alle tilgjengelige opplysninger om den aktuelle 
saken.
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Artikkel 36

1. Når det vises til framgangsmåten beskrevet i denne 
artikkel, skal komiteen behandle saken og gi en begrunnet 
uttalelse innen 90 dager etter at den har fått saken forelagt 
seg.

I saker som forelegges for komiteen i samsvar med artikkel 34 
og 35, kan imidlertid fristen forlenges med 90 dager.

I hastesaker kan komiteen fastsette en kortere frist etter forslag 
fra lederen.

2. I forbindelse med saksbehandlingen kan komiteen 
utpeke et av sine medlemmer til rapportør. Den kan også 
utpeke uavhengige sakkyndige som skal gi den råd i bestemte 
spørsmål. Når komiteen utpeker sakkyndige, skal den definere 
deres oppgaver og angi en frist for når de skal være utført.

3. I tilfellene nevnt i artikkel 33 og 34 skal komiteen før den 
avgir sin uttalelse, gi innehaveren av markedsføringstillatelsen 
mulighet til å framlegge skriftlige eller muntlige forklaringer.

I tilfellet nevnt i artikkel 35 kan innehaveren av markedsføring
stillatelsen anmodes om å forklare seg skriftlig eller muntlig.

Dersom komiteen finner det hensiktsmessig, kan den 
anmode en hvilken som helst annen person om å framlegge 
opplysninger om den saken den har til behandling.

Komiteen kan utsette fristen nevnt i nr. 1 for å gi innehaveren 
av markedsføringstillatelsen mulighet til å forberede sine 
forklaringer.

4. Kontoret skal omgående underrette innehaveren av 
markedsføringstillatelsen dersom det i komiteens uttalelse gis 
uttrykk for at

– søknaden ikke oppfyller kriteriene for å gi tillatelse, eller

– oversikten over preparatets egenskaper foreslått av søkeren 
i samsvar med artikkel 14 bør endres, eller

– tillatelsen bør gjøres betinget av visse vilkår knyttet 
til forhold som anses som vesentlige for en sikker 
og effektiv bruk av veterinærpreparatet, herunder 
legemiddelovervåking, eller

– en markedsføringstillatelse bør oppheves midlertidig, 
endres eller tilbakekalles.

Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen kan innehaveren 
skriftlig meddele Kontoret at han har til hensikt å klage 
på vedtaket. I slike tilfeller skal innehaveren oversende 
Kontoret en utførlig begrunnelse for klagen innen 60 dager 
etter at uttalelsen er mottatt. Innen 60 dager etter å ha mottatt 

begrunnelsen for klagen skal Komiteen vurdere om uttalelsen 
skal revideres, og konklusjonene den kommer til med hensyn 
til klagen, skal vedlegges vurderingsrapporten nevnt i nr. 5.

5. Innen 30 dager etter at komiteen har vedtatt sin endelige 
uttalelse, skal Kontoret oversende den til medlemsstatene, 
Kommisjonen og innehaveren av markedsføringstillatelsen for 
veterinærpreparatet, sammen med en rapport der den redegjør 
for vurderingen av veterinærpreparatet og for begrunnelsen for 
dens konklusjoner.

Dersom det avgis en positiv uttalelse om utstedelse eller 
opprettholdelse av en markedsføringstillatelse for det aktuelle 
veterinærpreparatet, skal følgende dokumenter vedlegges 
uttalelsen:

a) et utkast til oversikt over preparatets egenskaper som 
omhandlet i artikkel 14; dette vil om nødvendig avspeile 
forskjeller i de veterinære forhold i medlemsstatene,

b) eventuelle vilkår for utstedelse av tillatelsen i henhold til 
nr. 4.

Artikkel 37

Innen 30 dager etter å ha mottatt uttalelsen skal Kommisjonen 
utarbeide et utkast til det vedtak som skal gjøres i forbindelse 
med søknaden, idet det tas hensyn til fellesskapsretten.

Dersom det i henhold til utkastet til vedtak skal utstedes 
markedsføringstillatelse, skal dokumentene nevnt i artikkel 36 
nr. 5 annet ledd bokstav a) og b) vedlegges.

Dersom utkastet til vedtak unntaksvis ikke er i samsvar med 
Kontorets uttalelse, skal Kommisjonen også vedlegge en 
utførlig redegjørelse for grunnene til forskjellene.

Utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene og 
søkeren.

Artikkel 38

1. Endelig vedtak om søknaden skal gjøres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 89 nr. 2.

2. Forretningsordenen for Den faste komité nedsatt ved 
artikkel 89 nr. 1 skal tilpasses for å ta hensyn til de oppgaver 
den er pålagt i henhold til dette kapittel.

Disse tilpasningene skal innebære

– at Den faste komité, bortsett fra i tilfellene nevnt i artikkel 
37 tredje ledd, skal avgi skriftlig uttalelse,
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– at hver enkelt medlemsstat har minst 28 dager på seg til 
å meddele Kommisjonen sine skriftlige merknader til 
utkastet til vedtak,

– at hver enkelt medlemsstat har anledning til skriftlig å 
anmode om at utkastet til vedtak behandles av Den faste 
komité, med en utførlig begrunnelse for anmodningen.

Når Kommisjonen anser at de skriftlige merknadene fra en 
medlemsstat reiser viktige nye spørsmål av vitenskapelig eller 
teknisk art som ikke er omhandlet i Kontorets uttalelse, skal 
lederen innstille behandlingen og sende søknaden tilbake til 
Kontoret for ytterligere behandling.

Kommisjonen skal vedta de bestemmelser som er nødvendige 
for gjennomføringen av dette nummer, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 89 nr. 2.

3. Vedtaket omhandlet i nr. 1 skal rettes til de medlemsstater 
som berøres av saken, og skal meddeles innehaveren av 
markedsføringstillatelsen. Medlemsstatene skal innen 30 
dager etter at melding er gitt, enten utstede eller tilbakekalle 
markedsføringstillatelsen eller foreta de endringer i vilkårene 
for tillatelsen som er nødvendige for å etterkomme vedtaket. 
De skal underrette Kommisjonen og Kontoret om dette.

Artikkel 39

1. Enhver søknad fra innehaveren av en 
markedsføringstillatelse om å endre en markedsføringstillatelse 
som er utstedt i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel, 
skal framlegges for alle medlemsstater som allerede har 
godkjent det aktuelle veterinærpreparatet.

Kommisjonen skal etter samråd med Kontoret fastsette egnede 
tiltak for undersøkelse av endringer i vilkårene for en marked
sføringstillatelse.

Disse tiltakene skal omfatte et meldingssystem eller 
administrative framgangsmåter med hensyn til mindre 
endringer, samt en nøyaktig definisjon av begrepet «mindre 
endring».

Kommisjonen skal vedta tiltakene i form av en 
gjennomføringsforordning etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 89 nr. 2.

2. Dersom saken framlegges for Kommisjonen for 
avgjørelse ved voldgift, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 
36, 37 og 38 tilsvarende anvendelse på endringer i markedsfør
ingstillatelser.

Artikkel 40

1. Dersom en medlemsstat anser at det for å verne 
menneskers eller dyrs helse eller miljøet er nødvendig å endre 
vilkårene for en markedsføringstillatelse utstedt i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel, eller å midlertidig oppheve 
eller tilbakekalle den, skal medlemsstaten umiddelbart 
forelegge saken for Kontoret med henblikk på anvendelse av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 36, 37 og 38.

2. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 35 kan en 
medlemsstat i særlige tilfeller, når det er påkrevd å handle raskt 
for å verne menneskers eller dyrs helse eller miljøet, og inntil 
et endelig vedtak er gjort, midlertidig stanse markedsføringen 
og bruken av veterinærpreparatet på sitt territorium. Den skal 
senest den påfølgende virkedag underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om grunnene for tiltaket.

Artikkel 41

Artikkel 39 og 40 får tilsvarende anvendelse på 
veterinærpreparater som medlemsstatene har godkjent etter 
uttalelse avgitt av komiteen i samsvar med artikkel 4 i direktiv 
87/22/EØF før 1. januar 1995.

Artikkel 42

1. Kontoret skal offentliggjøre en årsrapport om anvendelsen 
av framgangsmåtene fastsatt i dette kapittel og oversende den 
til Europaparlamentet og Rådet til orientering.

2. Innen 1. januar 2001 skal Kommisjonen offentliggjøre 
en utførlig rapport om anvendelsen av framgangsmåtene 
fastsatt i dette kapittel og foreslå eventuelle endringer som er 
nødvendige for å forbedre disse framgangsmåtene.

Rådet skal på de vilkår som er fastsatt i traktaten, treffe en 
beslutning om Kommisjonens forslag innen ett år etter at det 
er framlagt.

Artikkel 43

Bestemmelsene i artikkel 31-38 får ikke anvendelse på 
homøopatiske veterinærpreparater som omhandlet i artikkel 
19 nr. 2.

AVDELING IV

FRAMSTILLING OG IMPORT

Artikkel 44

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at framstilling av veterinærpreparater på deres 
territorium finner sted bare dersom det foreligger tillatelse. 
Slik tillatelse til å framstille veterinærpreparater skal også 
kreves selv om de framstilte veterinærpreparatene er beregnet 
på eksport.

2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 skal kreves både for hel og delvis 
framstilling samt for oppdeling, pakking og presentasjon.
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Slik tillatelse kreves imidlertid ikke for tilberedning, oppdeling, 
endring av pakking eller presentasjon, i den utstrekning 
disse arbeidsoppgavene utføres utelukkende med sikte på 
detaljutlevering foretatt av farmasøyt på et apotek, eller av 
andre personer som i henhold til medlemsstatenes lovgivning 
har tillatelse til å utføre nevnte oppgaver.

3. Tillatelsen nevnt i nr. 1 skal også kreves ved import fra 
tredjestater til en medlemsstat; denne avdeling og artikkel 83 
får derfor anvendelse på slik import på samme måte som på 
framstillingen.

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
sikre at veterinærpreparater som innføres til deres territorium 
fra tredjestater og er beregnet på en annen medlemsstat, 
vedlegges en kopi av tillatelsen nevnt i nr. 1.

Artikkel 45

For å få framstillingstillatelse skal søkeren oppfylle minst 
følgende krav:

a) angi hvilke veterinærpreparater og legemiddelformer som 
skal framstilles eller importeres, samt sted for framstilling 
og/eller kontroll,

b) ha til rådighet, med henblikk på framstilling eller import, 
egnede og tilstrekkelige lokaler, teknisk utstyr og 
kontrollmuligheter som oppfyller de lovfestede krav i den 
berørte medlemsstat både med hensyn til framstilling og 
kontroll samt oppbevaring av preparatene, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 24,

c) vedkommende skal ha til rådighet minst én kvalifisert 
person som definert i artikkel 52.

Søkeren skal i sin søknad gi opplysninger som viser at han 
oppfyller ovennevnte krav.

Artikkel 46

1. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal ikke 
utstede framstillingstillatelsen før den ved undersøkelse 
foretatt av egne representanter har forsikret seg om at de 
opplysningene som er gitt i samsvar med artikkel 45, er 
korrekte.

2. For å sikre at kravene i artikkel 45 oppfylles, kan det til 
tillatelsen knyttes visse plikter som enten pålegges i forbindelse 
med utstedelsen av tillatelsen eller senere.

3. Tillatelsen skal gjelde bare for de lokalene som er angitt i 
søknaden og for de veterinærpreparatene og legemiddelformene 
som er angitt i nevnte søknad.

Artikkel 47

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
sikre at saksbehandlingstiden i forbindelse med utstedelse av 

framstillingstillatelse ikke overstiger 90 dager regnet fra den 
dag vedkommende myndighet mottok søknaden.

Artikkel 48

Dersom innehaveren av framstillingstillatelsen anmoder om 
at en av opplysningene nevnt i artikkel 45 første ledd bokstav 
a) og b) endres, skal saksbehandlingstiden i forbindelse med 
denne anmodningen ikke overstige 30 dager. Fristen kan i 
særlige tilfeller forlenges til 90 dager.

Artikkel 49

Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan kreve at 
søkeren gir ytterligere informasjon, både i forbindelse med 
opplysningene gitt i samsvar med artikkel 45, og om den 
kvalifiserte personen nevnt i artikkel 52; når vedkommende 
myndighet gjør bruk av denne muligheten, skal fristene 
fastsatt i artikkel 47 og 48 midlertidig oppheves inntil 
tilleggsopplysningene som det anmodes om, er gitt.

Artikkel 50

Innehaveren av framstillingstillatelsen skal minst ha plikt til

a) å ha til rådighet et personale som oppfyller de lovfestede 
kravene i den berørte medlemsstat, både med hensyn til 
framstilling og kontroll,

b) å utlevere de tillatte veterinærpreparater bare i samsvar 
med lovgivningen i de berørte medlemsstater,

c) å varsle vedkommende myndighet på forhånd om enhver 
endring han/hun måtte ønske å foreta i en opplysning gitt 
i henhold til artikkel 45; vedkommende myndighet skal 
under alle omstendigheter underrettes omgående dersom 
den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 52 uventet skiftes 
ut,

d) å gi representanter for vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat adgang til sine lokaler til enhver tid,

e) å sette den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 52 i 
stand til å utføre sine oppgaver, særlig ved å stille alle 
nødvendige hjelpemidler til rådighet for vedkommende,

f) å overholde prinsippene og retningslinjene for god 
framstillingspraksis for veterinærpreparater som fastsatt i 
fellesskapsretten,

g) å føre detaljerte fortegnelser over alle veterinærpreparater 
han/hun har utlevert, herunder prøver, i samsvar med 
lovgivningen i mottakerstatene for preparatene. Følgende 
opplysninger skal minst nedtegnes ved hver transaksjon, 
enten den skjer mot betaling eller ikke:

–  dato,

–  veterinærpreparatets navn,
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–  utlevert mengde,

–  mottakerens navn og adresse,

–  partinummer.

Fortegnelsene skal være tilgjengelige for vedkommende 
myndigheter med henblikk på inspeksjon i et tidsrom på minst 
tre år.

Artikkel 51

Prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis 
for veterinærpreparater nevnt i artikkel 50 bokstav f) skal 
vedtas i form av et direktiv etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 89 nr. 2.

Utførlige retningslinjer i samsvar med nevnte prinsipper skal 
offentliggjøres av Kommisjonen og revideres ved behov for å 
ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

Artikkel 52

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at innehaveren av framstillingstillatelsen til enhver 
tid har til rådighet minst én kvalifisert person som oppfyller 
vilkårene i artikkel 53, og som har særlig ansvar for å utføre 
oppgavene angitt i artikkel 55.

2. Dersom innehaveren personlig oppfyller vilkårene i 
artikkel 53, kan han selv påta seg det ansvaret som er nevnt i 
nr. 1.

Artikkel 53

1. Medlemsstatene skal påse at den kvalifiserte personen 
nevnt i artikkel 52 oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner 
fastsatt i nr. 2 og 3.

2. Den kvalifiserte personen skal ha diplom, 
eksamensbevis eller et annet kvalifikasjonsbevis for et fullført 
universitetsstudium, eller et annet studium som den berørte 
medlemsstat godkjenner som likeverdig, og som omfatter 
minst fire års teoretisk og praktisk undervisning innenfor ett 
av følgende vitenskapelige fagområder: farmasi, medisin, 
veterinærmedisin, kjemi, farmasøytisk kjemi og teknologi 
samt biologi.

Universitetsstudiets minste varighet kan likevel være tre og et 
halvt år når det etterfølges av en teoretisk og praktisk utdanning 
av minst ett års varighet, som omfatter minst seks måneders 
arbeid i et apotek åpent for publikum, og som avsluttes med 
eksamen på universitetsnivå.

Når det i en medlemsstat finnes to universitetsutdanninger, 
eller to utdanninger som vedkommende stat godkjenner 
som likeverdige, og den ene utdanningen er fireårig og den 
andre treårig, skal diplom, eksamensbevis, eller et annet 
kvalifikasjonsbevis for den treårige universitetsutdanningen 

– eller for utdanningen som godkjennes som likeverdig – anses 
å oppfylle kravet til varighet nevnt i første ledd, forutsatt at 
diplomer, eksamensbevis eller andre kvalifikasjonsbevis for de 
to utdanningene godkjennes som likeverdige av vedkommende 
stat.

Utdanningen skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning i 
minst følgende grunnleggende fag:

– anvendt fysikk,

– generell og uorganisk kjemi,

– organisk kjemi,

– analytisk kjemi,

– farmasøytisk kjemi, herunder legemiddelanalyse,

– generell og anvendt biokjemi (medisinsk),

– fysiologi,

– mikrobiologi,

– farmakologi,

– farmasøytisk teknologi,

– toksikologi,

– farmakognosi (studiet av sammensetningen og virkningene 
av naturlige virksomme stoffer av vegetabilsk eller 
animalsk opprinnelse).

Undervisningen i disse fagene bør være slik sammensatt at 
vedkommende person blir i stand til å påta seg pliktene angitt 
i artikkel 55.

Dersom visse diplomer, eksamensbevis eller andre 
kvalifikasjonsbevis nevnt i første ledd ikke oppfyller 
kriteriene nevnt i dette nummer, skal vedkommende 
myndighet i medlemsstaten forsikre seg om at vedkommende 
person godtgjør at han på de områder det gjelder, har de 
nødvendige kunnskaper om framstilling og kontroll av 
veterinærpreparater.

3. Den kvalifiserte personen skal ha minst to års praksis 
fra ett eller flere foretak med tillatelse til framstilling av 
veterinærpreparater, innenfor områdene kvalitativ analyse av 
legemidler, kvantitativ analyse av virksomme stoffer samt 
de prøvinger og kontroller som er nødvendige for å sikre 
veterinærpreparatenes kvalitet.

Praksistiden kan reduseres med ett år når universitetsutdanningen 
er av minst fem års varighet, og med ett og et halvt år når 
utdanningen er av minst seks års varighet.

Artikkel 54

1. Den som i en medlemsstat utøvde den virksomhet som 
utøves av personen nevnt i artikkel 52 på tidspunktet for 
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gjennomføringen av direktiv 81/851/EØF i nevnte stat, men 
uten å oppfylle bestemmelsene i artikkel 53, er kvalifisert til 
fortsatt å utøve slik virksomhet i vedkommende stat.

2. Den som har et diplom, eksamensbevis eller annet 
kvalifikasjonsbevis for fullført universitetsutdanning, eller for 
en annen utdanning som den berørte medlemsstat godkjenner 
som likeverdig, innenfor et vitenskapelig fagområde som 
kvalifiserer vedkommende til å utøve den virksomhet som 
skal utøves av personen nevnt i artikkel 52 i samsvar med 
lovgivningen i vedkommende stat kan, dersom han/hun 
begynte på utdanningen før 9. oktober 1981, betraktes som 
kvalifisert til å påta seg de oppgavene som skal utføres av 
personen nevnt i artikkel 52 i nevnte medlemsstat, forutsatt at 
han/hun tidligere, før 9. oktober 1981, i ett eller flere foretak 
med framstillingstillatelse, i minst to år har ført tilsyn med 
framstillingen og/eller foretatt kvalitativ og kvantitativ analyse 
av de virksomme stoffene samt de prøvinger og kontroller som 
er nødvendige for å sikre veterinærpreparatenes kvalitet, under 
direkte ledelse av en person som nevnt i artikkel 52.

Når vedkommende person har praksis som nevnt i første 
ledd fra før 9. oktober 1971, kreves det ytterligere ett års 
praksis som oppfyller vilkårene i første ledd, og denne skal 
være gjennomført umiddelbart før han/hun utøver nevnte 
virksomhet.

Artikkel 55

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 52, 
uansett dennes forhold til innehaveren av framstillingstillate
lsen, innenfor rammen av de framgangsmåter som er nevnt i 
artikkel 56, har ansvar for å påse

a) at hvert parti med veterinærpreparater som er produsert 
i den berørte medlemsstat, er framstilt og kontrollert i 
samsvar med gjeldende lovgivning i nevnte medlemsstat 
og med de krav som ble stilt i forbindelse med markedsfør
ingstillatelsen,

b) at hvert produksjonsparti med veterinærpreparater som 
er importert fra en tredjestat, i importstaten har vært 
underkastet en fullstendig kvalitativ analyse og en 
kvantitativ analyse av minst alle virksomme stoffer, samt 
alle andre prøvinger eller kontroller som er nødvendige for 
å sikre veterinærpreparatenes kvalitet i henhold til de krav 
som ble stilt i forbindelse med markedsføringstillatelsen.

Partier av veterinærpreparater som har vært underkastet slike 
kontroller i en medlemsstat, skal unntas fra slike kontroller 
når de markedsføres i annen medlemsstat og det følger med 
kontrollrapporter undertegnet av den kvalifiserte personen.

2. I de tilfeller der veterinærpreparater importeres fra en 
tredjestat og Fellesskapet har avtalt egnede ordninger med 

eksportstaten for å sikre at produsenten av veterinærpreparatet 
anvender regler for god framstillingspraksis som minst 
tilsvarer dem som er fastsatt av Fellesskapet, og for å sikre 
at kontrollene nevnt i nr. 1 første ledd bokstav b) er foretatt i 
eksportstaten, kan den kvalifiserte personen fritas for ansvaret 
for å gjennomføre disse kontrollene.

3. I alle tilfeller, og særlig når veterinærpreparatene frigis for 
salg, skal den kvalifiserte personen i et dertil bestemt register 
eller tilsvarende dokument attestere at hvert produksjonsparti 
oppfyller bestemmelsene i denne artikkel; registeret eller 
dokumentet skal ajourføres etter hvert som arbeidsoppgavene 
avsluttes, og skal stå til rådighet for vedkommende myndighets 
representanter i det tidsrom som er angitt i bestemmelsene i 
den berørte medlemsstat, og under alle omstendigheter i minst 
i fem år.

Artikkel 56

Medlemsstatene skal ved egnede forvaltningstiltak eller ved 
regler for faglig atferd påse at pliktene til den kvalifiserte 
personen nevnt i artikkel 52 oppfylles.

Medlemsstatene kan midlertidig suspendere denne person 
dersom det innledes forvaltningssak eller disiplinærsak mot 
vedkommende for pliktforsømmelse.

Artikkel 57

Bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på 
homøopatiske veterinærpreparater.

AVDELING V

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

Artikkel 58

1. Veterinærpreparaters beholdere og ytre emballasje skal 
være forsynt med følgende lett leselige opplysninger, som skal 
være i samsvar med opplysninger og dokumenter framlagt i 
samsvar med til artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1 og godkjent av 
vedkommende myndigheter:

a) veterinærpreparatets navn, som kan være et fantasinavn 
eller fellesnavn med eller uten varemerke eller 
produsentens navn, eller et vitenskapelig navn eller formel, 
med eller uten varemerke eller produsentens navn.

 Når det særskilte navnet på et veterinærpreparat som 
inneholder bare ett virksomt stoff er et fantasinavn, skal 
dette følges av det internasjonale fellesnavn som Verdens 
helseorganisasjon har anbefalt, i lett leselige bokstaver, 
dersom et slikt navn foreligger, eller dersom et slikt navn 
ikke foreligger, det vanlige fellesnavnet,
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b) den kvalitative og kvantitative sammensetningen med 
hensyn til de virksomme stoffene, per doseringsenhet eller 
etter tilførselsform for et bestemt volum eller en bestemt 
masse og med de internasjonale fellesnavn som Verdens 
helseorganisasjon har anbefalt, når slike navn foreligger, 
eller dersom et slikt navn ikke foreligger, det vanlige 
fellesnavnet,

c) produksjonspartiets nummer,

d) markedsføringstillatelsens nummer,

e) navn eller firma og adresse eller forretningskontor 
til innehaveren av markedsføringstillatelsen, og til 
produsenten dersom denne ikke er den samme,

f) hvilke dyrearter veterinærpreparatet er beregnet på, 
tilførselsmåte og tilførselsvei,

g) tilbakeholdingstiden, også når den er lik null, for 
veterinærpreparater som skal tilføres dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon,

h) holdbarhetsdatoen i klartekst,

i) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

j) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved disponering av 
ubrukte preparater eller av avfall,

k) eventuelle opplysninger som skal gis i henhold til artikkel 
26 nr. 1,

l) angivelsen «til veterinær bruk».

2. Legemiddelform og innhold etter vekt, volum eller antall 
doseringsenheter behøver angis bare på den ytre emballasjen.

3. I den utstrekning de dreier seg om den kvalitative og 
kvantitative sammensetning av veterinærpreparatene med 
hensyn til virksomme stoffer, får bestemmelsene i vedlegg I 
første del avsnitt A anvendelse på opplysningene nevnt i nr. 1 
bokstav b).

4. Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav f)-l) skal gis på 
preparatenes ytre emballasje og på deres beholdere på det eller 
de språk som brukes i staten der de markedsføres.

Artikkel 59

1. Når det dreier seg om ampuller, skal opplysningene nevnt 
i artikkel 58 nr. 1 angis på den ytre emballasjen. På beholderen 
er derimot bare følgende opplysninger nødvendige:

– veterinærpreparatets navn,

– mengden av virksomme stoffer,

– tilførselsvei,

– produksjonspartiets nummer,

– holdbarhetsdato,

– angivelsen «til veterinær bruk».

2. Med hensyn til andre små beholdere enn ampuller, der 
innholdet er bare en enkeltdose og det ikke lar seg gjøre å gi 
opplysningene nevnt i nr. 1, får kravene i artikkel 58 nr. 1, 2 og 
3 anvendelse bare på den ytre emballasjen.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 tredje og sjette strekpunkt 
skal gis på preparatenes ytre emballasje og på deres beholder, 
på det eller de språk som brukes i staten der de markedsføres.

Artikkel 60

Dersom det ikke er noen ytre emballasje, skal beholderen 
påføres alle opplysninger som i henhold til artikkel 58 og 59 
skal være påført nevnte emballasje.

Artikkel 61

1. Emballasjen til et veterinærpreparat skal inneholde 
et pakningsvedlegg, med mindre alle opplysninger som 
kreves etter denne artikkel, finnes på beholderen og den ytre 
emballasjen. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at pakningsvedlegget omhandler bare 
det veterinærpreparat det er vedlagt. Pakningsvedlegget skal 
være på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten der 
preparatet markedsføres. 

2. Pakningsvedlegget skal inneholde minst følgende 
opplysninger, som skal være i samsvar med opplysninger og 
dokumenter framlagt i samsvar med artikkel 12 og artikkel 13 
nr. 1 og godkjent av vedkommende myndigheter:

a) navn eller firma og adresse eller forretningskontor 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen, og for 
produsenten dersom denne ikke er den samme,

b) veterinærpreparatets navn og kvalitative og kvantitative 
sammensetning med hensyn til virksomme stoffer.

 De internasjonale fellesnavn som Verdens helseorganisasjon 
har anbefalt, skal benyttes dersom slike foreligger,

c) terapeutiske indikasjoner,

d) kontraindikasjoner og bivirkninger, i den grad 
disse opplysningene er nødvendige for bruken av 
veterinærpreparatet,
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e) de dyrearter veterinærpreparatet er beregnet på, dosering 
for hver enkelt art, tilførselsmåte og tilførselsvei, eventuelt 
angivelse av riktig tilførsel,

f) tilbakeholdingstiden, også når den er lik null, for 
veterinærpreparater som skal tilføres dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon,

g) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

h) eventuelle opplysninger som skal gis i henhold til artikkel 
26 nr. 1,

i) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved disponering av 
ubrukte preparater eller avfall.

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal gis på det eller de 
språk som brukes i staten der preparatet markedsføres. Andre 
opplysninger skal holdes klart atskilt fra nevnte opplysninger.

Artikkel 62

Dersom bestemmelsene i dette kapittel ikke overholdes og 
et pålegg til rette vedkommende ikke har gitt resultat, kan 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene midlertidig 
oppheve eller tilbakekalle markedsføringstillatelsen.

Artikkel 63

Medlemsstatenes krav vedrørende vilkårene for utlevering 
til offentligheten, om prismerking av veterinærpreparater og 
om industriell eiendomsrett berøres ikke av bestemmelsene i 
denne avdeling.

Artikkel 64

1. Med forbehold for nr. 2 skal homøopatiske 
veterinærpreparater merkes i samsvar med bestemmelsene i 
denne avdeling og identifiseres ved at ordene «homøopatisk 
legemiddel til veterinær bruk» påføres etiketten i klar og 
leselig form.

2. Merkingen og eventuelt pakningsvedlegget til preparatene 
nevnt i artikkel 17 nr. 1 skal foruten den helt klare angivelsen 
«homøopatisk veterinærpreparat uten godkjente terapeutiske 
indikasjoner», være påført bare følgende opplysninger:

– stamproduktets eller stamproduktenes vitenskapelige navn 
etterfulgt av fortynningsgraden, ved bruk av symbolene i 
den farmakopé som brukes i samsvar med artikkel 1 nr. 8,

– navn og adresse til innehaveren av markedsføringstillatels
en og eventuelt til produsenten,

– tilførselsmåte og om nødvendig tilførselsvei,

– holdbarhetsdato i klartekst (måned, år),

– legemiddelform,

– innhold i salgsforpakningen,

– eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

– hvilke arter preparatet er beregnet på,

– en særlig advarsel dersom dette er nødvendig for 
preparatet,

– produksjonspartiets nummer,

– registreringsnummer.

AVDELING VI

BESITTELSE, ENGROSDISTRIBUSJON OG 
UTLEVERING AV VETERINÆRPREPARATER

Artikkel 65

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at engrosdistribusjon av veterinærpreparater finner 
sted bare når det foreligger tillatelse, og at saksbehandlingen 
i forbindelse med utstedelse av slik tillatelse ikke overstiger 
90 dager regnet fra den dag vedkommende myndighet mottok 
søknaden.

Medlemsstatene kan unnta utlevering av små mengder 
veterinærpreparater fra én detaljist til en annen fra definisjonen 
av engrosdistribusjon.

2. For å få distribusjonstillatelse skal søkeren ha til 
rådighet personale med teknisk kompetanse samt egnede og 
tilstrekkelige lokaler og egnet og tilstrekkelig utstyr i samsvar 
med de fastsatte kravene om oppbevaring og håndtering av 
veterinærpreparater i den berørte medlemsstat.

3. Innehaveren av distribusjonstillatelsen skal oppbevare 
detaljert dokumentasjon, som for alle inn- eller utgående 
transaksjoner skal omfatte minst følgende opplysninger:

a) dato,

b) nøyaktig identifikasjon av veterinærpreparatet,

c) produksjonspartiets nummer, holdbarhetsdato,

d) mottatt eller utlevert mengde,

e) leverandørens eller mottakerens navn og adresse.

Minst én gang i året skal det foretas en nøyaktig kontroll der 
listen over inn- og utgående preparater sammenholdes med 
lagerbeholdningen, og alle avvik skal nedtegnes.
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Disse fortegnelsene skal være tilgjengelige for vedkommende 
myndigheter med henblikk på inspeksjon i minst tre år.

4. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at grossister utleverer veterinærpreparater bare 
til personer med tillatelse til å drive detaljsalg i henhold til 
artikkel 66, eller til andre personer med rettmessig tillatelse til 
å motta veterinærpreparater fra grossister.

Artikkel 66

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at detaljsalg av veterinærpreparater foretas bare av 
personer som har rett til det i henhold til lovgivningen i den 
berørte medlemsstat.

2. Enhver person som i henhold til nr. 1 har rett til å 
selge veterinærpreparater, skal ha plikt til å føre nøyaktige 
fortegnelser, som for alle inn- eller utgående transaksjoner 
skal omfatte følgende opplysninger:

a) dato,

b) nøyaktig identifikasjon av veterinærpreparatet,

c) produksjonspartiets nummer,

d) mottatt eller utlevert mengde,

e) leverandørens eller mottakerens navn og adresse,

f) eventuelt navn og adresse til veterinæren som har 
forskrevet preparatet, og en kopi av resepten.

Minst én gang i året skal det foretas en nøyaktig kontroll der 
listen over inn- og utgående preparater sammenholdes med 
lagerbeholdningen, og alle avvik skal nedtegnes.

Disse fortegnelsene skal være tilgjengelige for vedkommende 
myndigheter med henblikk på inspeksjon i minst tre år.

3. Medlemsstatene kan begrense antall krav om detaljerte 
fortegnelser som nevnt i nr. 2. Kravene skal likevel alltid 
anvendes på veterinærpreparater som er beregnet på å tilføres 
dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, og som kan utleveres 
bare mot resept fra veterinær, eller der en tilbakeholdingstid 
skal overholdes.

4. Senest 1. januar 1992 skal medlemsstatene oversende 
Kommisjonen en liste over veterinærpreparater som er 
tilgjengelige uten resept.

Etter å ha gjort seg kjent med meddelelsen fra medlemsstatene, 
skal Kommisjonen undersøke om det bør foreslås egnede 
tiltak med sikte på å opprette en fellesskapsliste over slike 
preparater.

Artikkel 67

Med forbehold for strengere fellesskapsbestemmelser eller 
nasjonale regler om utlevering av veterinærpreparater og for 
å verne menneskers og dyrs helse, skal det kreves resept for 
utlevering av følgende veterinærpreparater til allmennheten:

a) preparater der utlevering eller bruk er underlagt offisielle 
restriksjoner, f.eks.:

–  restriksjoner som følge av gjennomføringen av De 
forente nasjoners konvensjoner vedrørende ulovlig 
handel med narkotika og psykotrope stoffer,

–  restriksjoner som følge av Fellesskapets regelverk,

b) preparater som krever at veterinæren følger særlige 
forsiktighetsregler for å unngå enhver unødig risiko for:

–  dyreartene preparatet er beregnet på,

–  personen som tilfører dyret preparatet,

–  personer som inntar næringsmidler framstilt av det 
behandlede dyret,

–  miljøet,

c)  preparater beregnet på en behandling eller et sykdomsforløp 
som krever at det på forhånd stilles en nøyaktig diagnose, 
eller der bruk av preparatet kan framkalle virkninger som 
kan vanskeliggjøre eller forstyrre for senere diagnose eller 
behandling,

d) magistrelt forskrevne preparater til dyr.

Dessuten skal det kreves resept for nye veterinærpreparater 
som inneholder et virksomt stoff som har vært godkjent til 
bruk i veterinærpreparater i mindre enn fem år, med mindre 
vedkommende myndigheter på bakgrunn av opplysninger 
framlagt av søkeren, eller i lys av de erfaringer som er gjort 
ved praktisk bruk av veterinærpreparatet, har kunnet forvisse 
seg om at ingen av kriteriene nevnt i første ledd foreligger.

Artikkel 68

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at bare personer som har rett til det etter 
gjeldende nasjonale lovgivning, besitter eller har kontroll 
over et veterinærpreparat eller et stoff som kan benyttes 
som veterinærpreparat, med anabolske, antiinfeksiøse, 
antiparasittiske, antiinflammatoriske, hormonelle eller 
psykotrope egenskaper.

2. Medlemsstatene skal opprette en liste over produsenter 
og distributører med tillatelse til å besitte virksomme stoffer 
som kan brukes til framstilling av veterinærpreparater med 
de egenskapene som er nevnt i nr. 1. Slike personer skal føre 
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nøyaktige fortegnelser over alle transaksjoner med stoffer 
som kan brukes til å framstille veterinærpreparater, og stille 
fortegnelsene til rådighet for vedkommende myndigheter med 
henblikk på inspeksjon i minst tre år.

3. Nødvendige endringer i listen over stoffer i nr. 1 skal 
vedtas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 89 
nr. 2.

Artikkel 69

Medlemsstatene skal påse at den som eier eller har ansvar for dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon, kan bevise anskaffelse, 
besittelse og tilførsel av veterinærpreparater som inneholder 
stoffene oppført i artikkel 68; medlemsstatene kan utvide 
denne forpliktelsen til å gjelde andre veterinærpreparater.

Medlemsstatene kan særlig kreve at det føres en fortegnelse 
som skal inneholde minst følgende opplysninger:

a) dato,

b) veterinærpreparatets navn,

c) mengde,

d) navn og adresse til leverandøren av veterinærpreparatet,

e) identifikasjon av behandlede dyr.

Artikkel 70

Som unntak fra artikkel 9 og 67 skal medlemsstatene sørge for 
at veterinærer som yter tjenester i en annen medlemsstat, kan 
ta med seg og tilføre dyr små mengder som ikke overstiger 
dagsbehovet av bruksferdige veterinærpreparater, med unntak 
av immunologiske veterinærpreparater, som ikke er tillatt i 
medlemsstaten der tjenesteytelsen finner sted (heretter kalt 
«vertsstaten»), forutsatt at følgene krav er oppfylt:

a) vedkommende myndigheter i den medlemsstat 
der veterinæren er etablert, skal ha utstedt 
markedsføringstillatelse som fastsatt i artikkel 5, 7 og 8;

b) veterinæren skal ha med veterinærpreparatene i 
produsentens originalemballasje;

c) veterinærpreparater som er beregnet på å tilføres dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal ha samme 
kvalitative og kvantitative sammensetning med hensyn til 
virksomme stoffer som preparater som er tillatt i henhold 
til artikkel 5, 7 og 8 i vertsstaten,

d) en veterinær som yter tjenester i en vertsstat, skal gjøre 
seg kjent med god veterinærpraksis i vedkommende 
medlemsstat og påse at tilbakeholdingstiden angitt på 
veterinærpreparatets etikett overholdes, med mindre han 
med rimelighet kan forventes å vite at det i henhold til 

nevnte gode veterinærpraksis bør fastsettes en lengre 
tilbakeholdingstid.

e) veterinæren skal ikke utlevere noe veterinærpreparat til 
den som eier eller har ansvar for de behandlede dyrene i 
vertsstaten, med mindre reglene i vertsstaten tillater dette; 
i så fall kan veterinæren utlevere veterinærpreparatet bare 
til bruk for dyr han har til behandling, og bare i de minste 
mengder av veterinærpreparatet som er nødvendige for å 
avslutte behandlingen av de dyrene det gjelder;

f) veterinæren skal føre detaljerte fortegnelser over behandlede 
dyr, diagnose, tilførte veterinærpreparater, tilførte doser, 
behandlingens varighet og anvendt tilbakeholdingstid. 
Fortegnelsene skal være tilgjengelige for vedkommende 
myndigheter med henblikk på inspeksjon i et tidsrom på 
minst tre år;

g) utvalget og mengden av veterinærpreparater som 
veterinæren bringer med seg, skal ikke overstige det som 
ifølge god veterinærpraksis i alminnelighet kreves for å 
dekke dagsbehovet.

Artikkel 71

1. I mangel av særlige fellesskapsbestemmelser om bruk 
av immunologiske veterinærpreparater for å kontrollere eller 
utrydde sykdommer hos dyr, kan en medlemsstat i samsvar 
med sin nasjonale lovgivning forby framstilling, import, 
besittelse, salg, utlevering og/eller bruk av immunologiske 
veterinærpreparater på hele eller deler av sitt territorium 
dersom det godtgjøres

a) at tilførsel av preparatet til dyr vil gripe forstyrrende 
inn i gjennomføringen av et nasjonalt program for 
diagnostisering, kontroll eller utryddelse av sykdommer 
hos dyr, eller vil gjøre det vanskelig å bekrefte at det ikke 
forekommer smitte hos levende dyr eller kontaminering 
av næringsmidler eller andre produkter framstilt av 
behandlede dyr;

b) at sykdommen preparatet skal framkalle immunitet mot, 
stort sett ikke forekommer på det aktuelle territorium.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen hver gang bestemmelsene i nr. 1 
kommer til anvendelse.

AVDELING VII

LEGEMIDDELOVERVÅKING

Artikkel 72

1. Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å 
oppmuntre til at antatte bivirkninger av veterinærpreparater 
rapporteres til vedkommende myndighet.
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2. Medlemsstatene kan fastsette særlige krav til veterinærer 
og annet helsepersonell om rapportering av antatte alvorlige 
eller uventede bivirkninger og av bivirkninger hos mennesker, 
særlig når slik rapportering er et vilkår for markedsføringstilla
telsen.

Artikkel 73

For å sikre at det gjøres hensiktsmessige forvaltningsmessige 
vedtak om veterinærpreparater som er tillatt i Fellesskapet, 
samtidig som det tas hensyn til innhentede opplysninger 
om antatte bivirkninger av veterinærpreparater under 
normale bruksvilkår, skal medlemsstatene opprette et 
overvåkingssystem for veterinærpreparater. Dette systemet 
skal brukes til å innhente opplysninger som er nyttige i 
forbindelse med overvåkingen av veterinærpreparater, særlig 
med hensyn til bivirkninger hos dyr og mennesker ved bruk 
av veterinærpreparater, og til å vurdere disse opplysningene 
vitenskapelig.

Slike opplysninger skal sammenholdes med tilgjengelige data 
om salg og forskriving av veterinærpreparater.

I dette systemet tas det også hensyn til tilgjengelige 
opplysninger om manglende forventet virkning, ikke-
anbefalt bruk, vurderinger av tilbakeholdingstiden og mulige 
miljøproblemer i forbindelse med bruk av preparater, fortolket 
i samsvar med Kommisjonens retningslinjer nevnt i artikkel 
77 nr. 1, som kan ha betydning for vurderingen av nytten og 
risikoen forbundet med dem.

Artikkel 74

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
kontinuerlig og på fast grunnlag ha til rådighet en person 
med egnede kvalifikasjoner som skal ha ansvar for 
legemiddelovervåkingen.

Den kvalifiserte personen skal ha ansvaret for

a) å opprette og forvalte et system som sikrer at opplysninger 
om alle antatte bivirkninger som rapporteres til foretakets 
ansatte, herunder dets representanter, samles og behandles 
slik at de er tilgjengelige på minst ett sted i Fellesskapet,

b) å utarbeide rapportene nevnt i artikkel 75 til vedkommende 
myndigheter, i den form disse myndigheter fastsetter, i 
samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 77 nr. 1,

c) å sikre at enhver anmodning fra vedkommende myndigheter 
om ytterligere opplysninger som er nødvendige for nytte-
risikovurderingen av et veterinærpreparat, herunder 

opplysninger om omfanget av salg eller forskriving av det 
aktuelle legemiddelet, besvares fullstendig og raskt,

d) å framlegge for vedkommende myndigheter alle andre 
opplysninger av betydning for nytte- risikovurderingen av 
et veterinærpreparat, herunder relevante opplysninger om 
overvåkingsundersøkelser foretatt etter markedsføring.

Artikkel 75

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal føre 
detaljerte fortegnelser over alle antatte bivirkninger som 
oppstår i Fellesskapet eller i en tredjestat.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal nedtegne 
og omgående rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger 
og bivirkninger hos mennesker i forbindelse med bruk av 
veterinærpreparater som det med rimelighet kan antas at 
vedkommende kjenner til eller som meddeles vedkommende, 
til vedkommende myndighet i medlemsstaten der hendelsen 
oppstod, og senest 15 kalenderdager etter at opplysningene er 
mottatt.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal påse at alle 
antatte alvorlige og uventede bivirkninger og bivirkninger hos 
mennesker som oppstår på en tredjestats territorium, omgående 
rapporteres i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 77 nr. 
1 slik at de er tilgjengelige for Kontoret og for vedkommende 
myndigheter i den medlemsstaten eller de medlemsstatene der 
veterinærpreparatet er tillatt, og senest 15 kalenderdager etter 
at opplysningene er mottatt.

4. I forbindelse med veterinærpreparater som hører inn 
under virkeområdet til direktiv 87/22/EØF eller har vært 
omfattet av framgangsmåtene for gjensidig godkjenning i 
henhold til artikkel 21, 22 og 32 nr. 4 i dette direktiv, eller som 
har vært behandlet etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 36, 
37 og 38 i dette direktiv, skal innehaveren av markedsførings
tillatelsen dessuten sikre at alle antatte alvorlige bivirkninger 
og bivirkninger hos mennesker som oppstår i Fellesskapet, 
rapporteres i et format og etter en tidsplan som avtales med 
den rapporterende medlemsstat eller med en vedkommende 
myndighet som er utpekt som rapporterende medlemsstat, slik 
at opplysningene blir gjort tilgjengelige for den rapporterende 
medlemsstaten.

5. Med mindre andre krav er blitt fastsatt som vilkår for 
utstedelse av markedsføringstillatelse, skal fortegnelser over 
alle bivirkninger framlegges for vedkommende myndigheter 
i form av en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport, enten 
umiddelbart på anmodning eller med jevne mellomrom etter 
følgende tidsplan: hver sjette måned de to første årene etter 
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at tillatelse er gitt, årlig de to påfølgende årene, og deretter 
ved første fornyelse. Deretter skal de periodiske, oppdaterte 
sikkerhetsrapportene framlegges hvert femte år, samtidig 
med søknaden om fornyelse av tillatelsen. De periodiske, 
oppdaterte sikkerhetsrapportene skal omfatte en vitenskapelig 
nytte-risikovurdering av veterinærpreparatet.

6. Når en markedsføringstillatelse er gitt, kan innehaveren 
av markedsføringstillatelsen søke om endring av tidsplanen 
nevnt i denne artikkel i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 541/95(1) dersom denne 
får anvendelse.

Artikkel 76

1. Kontoret skal, i samarbeid med medlemsstatene og 
Kommisjonen, opprette et datanettverk for å lette utvekslingen 
av opplysninger om legemiddelovervåking som angår 
legemidler som markedsføres i Fellesskapet.

2. Ved hjelp av nettverket nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene 
sørge for at rapporter om antatte alvorlige bivirkninger og 
bivirkninger hos mennesker på deres territorium, i samsvar med 
retningslinjene fastsatt i artikkel 77 nr. 1 gjøres tilgjengelige for 
Kontoret og de øvrige medlemsstatene omgående, og senest 15 
kalenderdager etter at underretning er gitt.

3. Medlemsstatene skal sikre at rapporter om antatte 
alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker 
som oppstår på deres territorium, gjøres tilgjengelige for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen omgående, og senest 
15 kalenderdager etter at underretning er gitt.

Artikkel 77

1. For å lette utvekslingen av opplysninger om 
legemiddelovervåking i Fellesskapet skal Kommisjonen i 
samråd med Kontoret, medlemsstatene og de berørte parter 
utarbeide veiledning for innhenting, kontroll og utforming 
av bivirkningsrapporter, herunder for de tekniske kravene når 
det gjelder den elektronisk utvekslingen av opplysninger om 
legemiddelovervåking av veterinærpreparater, i samsvar med 
internasjonalt anerkjent terminologi.

Denne veiledningen skal offentliggjøres i bind 9 av 
Regler for legemidler i De europeiske fellesskap, og ta 
hensyn til internasjonalt harmoniseringsarbeid på området 
legemiddelovervåking.

2. Ved tolkningen av definisjonene i artikkel 1 nr. 10-16 
og prinsippene omhandlet i denne avdeling skal innehaveren 
av markedsføringstillatelsen og vedkommende myndigheter 
forholde seg til veildningen nevnt i nr. 1.

Artikkel 78

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av en vurdering 
av opplysninger framkommet ved overvåking av 
veterinærpreparater anser at en markedsføringstillatelse bør 
oppheves midlertidig, tilbakekalles eller endres for å begrense 
indikasjonene eller tilgjengeligheten, endre posologien, tilføye 
en kontraindikasjon eller en ny forsiktighetsregel, skal den 
underrette Kontoret, de øvrige medlemsstatene og innehaveren 
av markedsføringstillatelsen om dette omgående.

2. I hastesaker kan den berørte medlemsstat midlertidig 
oppheve markedsføringstillatelsen for et veterinærpreparat, 
forutsatt at Kontoret, Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene underrettes om dette senest den påfølgende 
virkedag.

Artikkel 79

Alle endringer som måtte være nødvendige for å ajourføre 
bestemmelsene i artikkel 72-78 for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar 
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 89 nr. 2.

AVDELING VIII

TILSYN OG SANKSJONER

Artikkel 80

1. Vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat skal 
ved gjentatte inspeksjoner forsikre seg om at de lovfestede 
krav til veterinærpreparater oppfylles.

Slike inspeksjoner skal utføres av representanter for 
vedkommende myndigheter, som skal ha fullmakt til

a) å inspisere produksjons- og handelsvirksomheter samt 
de laboratorier som innehaveren av tillatelsen har gitt i 
oppgave å utføre kontroller i henhold til artikkel 24,

b) å ta prøver,

c) å gjøre seg kjent med samtlige dokumenter som gjelder 
inspeksjonens gjenstand, med forbehold for bestemmelser 
som var i kraft i medlemsstatene 9. oktober 1981, og som 
begrenser denne fullmakten med hensyn til beskrivelsen av 
framstillingsmåten.

2. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er egnet til å sikre 
at de produksjonsprosessene som benyttes ved framstillingen 
av immunologiske veterinærpreparater, blir fullstendig validert 
og gir ensartethet mellom produksjonspartiene.

3. Representantene for vedkommende myndighet skal etter 
hver inspeksjon omhandlet i nr. 1 avgi rapport om hvorvidt 
produsenten overholder prinsippene og retningslinjene for god 
framstillingspraksis nevnt i artikkel 51. Produsenten som har 
vært gjenstand for inspeksjon, skal underrettes om innholdet i 
slike rapporter.

(1)    EFT L 15 av 17.1.1987, s. 38. Direktivet opphevet ved direktiv 93/41/EØF 
(EFT nr. L 214 av 24.8.1993, s. 40).
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Artikkel 81

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er egnet til å 
sikre at innehaveren av markedsføringstillatelsen, og eventuelt 
innehaveren av framstillingstillatelsen, godtgjør at det er 
foretatt kontroll av veterinærpreparatet og/eller bestanddelene 
samt av mellomproduktene under framstillingen i samsvar med 
de metoder som legges til grunn for markedsføringstillatelsen.

2. Ved gjennomføring av nr. 1 kan medlemsstatene kreve 
at innehavere av markedsføringstillatelse for immunologiske 
veterinærpreparater framlegger for vedkommende myndigheter 
kopier av alle kontrollrapporter som er undertegnet av den 
kvalifiserte personen i samsvar med artikkel 55.

Innehaveren av markedsføringstillatelsen for immunologiske 
veterinærpreparater skal forsikre seg om at et tilstrekkelig 
antall representative prøver av hvert parti veterinærpreparater 
oppbevares minst fram til holdbarhetsdatoen, og skal 
på anmodning raskt framlegge dem for vedkommende 
myndigheter.

Artikkel 82

1. Når en medlemsstat mener at det er nødvendig, kan 
den kreve at innehaveren av markedsføringstillatelsen for 
immunologiske veterinærpreparater skal la et statlig eller et 
godkjent laboratorium kontrollere prøver fra hvert parti av 
bulkproduktet og/eller av det ferdige produktet før det bringes 
i omsetning.

Når det dreier seg om et parti som er framstilt i en annen 
medlemsstat, kontrollert av vedkommende myndighet i en 
annen medlemsstat og erklært å være i samsvar med nasjonale 
spesifikasjoner, kan slik kontroll finne sted først etter at 
kontrollrapportene for det aktuelle partiet er gjennomgått og 
Kommisjonen underrettet, og bare i den utstrekning forskjellen 
mellom de veterinære forhold i de to berørte medlemsstater 
gjør det berettiget.

2. Med unntak for tilfeller da Kommisjonen blir underrettet 
om at en lengre frist er nødvendig for å gjennomføre analysene, 
skal medlemsstatene påse at denne kontrollen avsluttes innen 
60 dager etter at prøvene er mottatt. Kontrollresultatene skal 
meddeles innehaveren av markedsføringstillatelsen innen 
samme frist.

3. Innen 1. januar 1992 skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen om hvilke immunologiske veterinærpreparater 
som skal være underlagt obligatorisk offentlig kontroll før 
markedsføring.

Artikkel 83

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal midlertidig oppheve eller tilbakekalle en 
markedsføringstillatelse når det viser seg at

a) veterinærpreparatet er skadelig under de bruksvilkår som 
ble angitt da det ble søkt om tillatelse eller senere,

b) veterinærpreparatet ikke har noen terapeutisk virkning på 
den dyreart det er beregnet på,

c) veterinærpreparatet ikke har den angitte kvalitative eller 
kvantitative sammensetning,

d) den angitte tilbakeholdingstid ikke er lang nok til å sikre 
at næringsmidler fra behandlede dyr ikke inneholder 
restmengder som kan være helsefarlige for forbrukerne,

e) veterinærpreparatet frambys for salg med sikte på bruk som 
er forbudt i henhold til andre fellesskapsbestemmelser.

 I påvente av fellesskapsregler kan vedkommende 
myndigheter nekte å gi markedsføringstillatelse for et 
veterinærpreparat dersom det er nødvendig for å sikre 
vernet av folkehelsen, forbrukernes helse eller dyrs helse,

f) opplysningene gitt i søknadsdokumentene i henhold til 
bestemmelsene i artikkel 12, artikkel 13 nr. 1 og artikkel 
27 er uriktige,

g) kontrollene nevnt i artikkel 81 nr. 1 ikke er foretatt,

h) forpliktelsen nevnt i artikkel 26 nr. 2 ikke er overholdt.

2. Tillatelsen kan også oppheves midlertidig eller 
tilbakekalles når det konstateres at

a) opplysningene oppført i søknadsdokumentene i henhold 
til bestemmelsene i artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1 ikke er 
endret i samsvar med artikkel 27 nr. 1 og 5,

b) ny informasjon som nevnt i artikkel 27 nr. 3 ikke er 
oversendt vedkommende myndigheter.

Artikkel 84

1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 83 skal 
medlemsstatene treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre 
at utlevering av et veterinærpreparat forbys og at preparatet 
trekkes tilbake fra markedet når

a) det viser seg at veterinærpreparatet er skadelig under de 
bruksvilkår som ble angitt da det ble søkt om tillatelse eller 
senere, i henhold til artikkel 27 nr. 5,

b) veterinærpreparatet ikke har noen terapeutisk virkning på 
den dyreart det er beregnet på,

c) veterinærpreparatet ikke har den angitte kvalitative og 
kvantitative sammensetning,
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d) den angitte tilbakeholdingstid ikke er lang nok til å sikre 
at næringsmidler fra behandlede dyr ikke inneholder 
restmengder som kan være helsefarlige for forbrukerne;

e) kontrollene nevnt i artikkel 81 nr. 1 ikke er foretatt, 
eller et annet krav eller annen forpliktelse i forbindelse 
med utstedelsen av framstillingstillatelsen som nevnt i 
artikkel 44 nr. 1 ikke er overholdt.

2. Vedkommende myndighet kan begrense et forbud mot 
utlevering og en tilbaketrekking fra markedet til å gjelde bare 
de produksjonspartier det er reist innsigelse mot.

Artikkel 85

1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal oppheve 
midlertidig eller tilbakekalle framstillingstillatelsen for en 
kategori preparater eller for samtlige preparater når et av 
kravene i artikkel 45 ikke lenger overholdes.

2. I tillegg til tiltakene nevnt i artikkel 84 kan vedkommende 
myndighet i en medlemsstat midlertidig stanse framstillingen 
av et veterinærpreparat eller import av preparatet fra 
tredjestater, eller midlertidig oppheve eller tilbakekalle 
framstillingstillatelsen for en kategori preparater eller for 
samtlige preparater dersom bestemmelsene om framstilling 
eller om import fra tredjestater ikke overholdes.

Artikkel 86

Bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på 
homøopatiske veterinærpreparater.

Artikkel 87

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å oppfordre 
veterinærer og andre berørte fagpersoner til å rapportere 
alle bivirkninger av veterinærpreparater til vedkommende 
myndigheter.

AVDELING IX

DEN FASTE KOMITÉ

Artikkel 88

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I til den 
tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 89 nr. 2.

Artikkel 89

1. Kommisjonen skal bistås av en fast komité for 
veterinærpreparater for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktivene om fjerning av tekniske handelshindringer 
på området veterinærpreparater (heretter kalt «Den faste 
komité»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
settes til tre måneder.

3. Den faste komité fastsetter sin forretningsorden.

AVDELING X

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 90

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som nødvendige for å 
sikre at berørte vedkommende myndigheter utveksler alle 
relevante opplysninger, særlig for å sikre at vilkårene for 
framstillings- eller markedsføringstillatelsen overholdes.

På begrunnet anmodning skal medlemsstatene umiddelbart 
oversende rapportene nevnt i artikkel 80 nr. 3 til vedkommende 
myndigheter i en annen medlemsstat. Dersom medlemsstaten 
som mottar rapportene, etter å ha vurdert disse finner at den ikke 
kan godta de konklusjoner som er trukket av vedkommende 
myndigheter i medlemsstaten der rapporten ble utarbeidet, 
skal den underrette de berørte vedkommende myndigheter om 
grunnen til dette, og kan anmode om ytterligere opplysninger. 
De berørte medlemsstater skal bestrebe seg på å komme fram 
til enighet. Ved alvorlig meningsforskjell skal Kommisjonen 
om nødvendig underrettes av en av de berørte medlemsstater.

Artikkel 91

1. Hver medlemsstat skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at Kontoret umiddelbart blir underrettet 
om vedtak om å gi, nekte eller tilbakekalle markedsføringstilla
telser, og om alle vedtak om å oppheve vedtak om å nekte eller 
tilbakekalle markedsføringstillatelser, om å forby utlevering 
av eller om tilbaketrekking av et preparat fra markedet, samt 
begrunnelsen for slike vedtak.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
være forpliktet til å underrette de berørte medlemsstater 
omgående om ethvert tiltak han/hun har truffet for å innstille 
markedsføringen av veterinærpreparater eller trekke tilbake et 
veterinærpreparat fra markedet og om begrunnelsen for å gjøre 
dette dersom tiltaket berører preparatets virkning eller vernet 
av folkehelsen. Medlemsstatene skal sørge for at Kontoret blir 
gjort kjent med disse opplysningene.

3. Medlemsstatene skal forsikre seg om at relevante 
opplysninger om tiltak som er truffet i samsvar med nr. 1 og 
2 og som kan berøre helsevernet i tredjestater, umiddelbart 
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meddeles de relevante internasjonale organisasjoner, med kopi 
til Kontoret.

Artikkel 92

Medlemsstatene skal utveksle alle opplysninger som er 
nødvendige for å sikre kvaliteten på og sikkerheten ved 
homøopatiske veterinærpreparater som framstilles og 
markedsføres i Fellesskapet, særlig opplysningene nevnt i 
artikkel 90 og 91.

Artikkel 93 

1. På anmodning fra en produsent eller en eksportør av 
veterinærpreparater eller fra myndighetene i en importerende 
tredjestat, skal medlemsstatene attestere at vedkommende 
produsent har framstillingstillatelse. Ved utstedelse av slik 
attest skal medlemsstatene oppfylle følgende vilkår:

a) de skal ta hensyn til gjeldende administrative bestemmelser 
fra Verdens helseorganisasjon,

b) for veterinærpreparater beregnet på eksport som allerede 
er tillatt på deres territorium, skal de framlegge en oversikt 
over preparatets egenskaper for preparater som er godkjent 
i samsvar med artikkel 25, eller dersom dette ikke finnes, 
et tilsvarende dokument.

2. Dersom produsenten ikke har markedsføringstillatelse, 
skal han framlegge for vedkommende myndigheter som skal 
utstede attesten nevnt i nr. 1, en erklæring om grunnene til at 
slik tillatelse ikke foreligger.

Artikkel 94

Ethvert vedtak omhandlet i dette direktiv som gjøres av 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene, kan gjøres bare 
av de grunner som er nevnt i dette direktiv, og skal begrunnes 
utførlig.

Den berørte part skal underrettes om slike vedtak, samt om 
den klageadgang som foreligger etter gjeldende lovgivning og 
fristene som gjelder for slik klage.

Hver medlemsstat skal offentliggjøre markedsføringstillatelser 
og vedtak om tilbakekalling av markedsføringstillatelser i sitt 
offisielle lysingsblad.

Artikkel 95

Medlemsstatene skal ikke tillate at næringsmidler beregnet på 
konsum kan stamme fra forsøksdyr, med mindre Fellesskapet 
har fastsatt en grenseverdi for restmengder i samsvar med 
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2377/90 og det er 
fastsatt en passende tilbakeholdingstid for å sikre at denne 
grenseverdien ikke overskrides i næringsmidlene.

AVDELING XI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 96

Direktiv 81/851/EØF, 81/852/EØF, 90/677/EØF og 92/74/EØF 
som endret ved direktivene oppført i vedlegg II del A oppheves, 
uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn 
til innarbeidingsfristene oppført i vedlegg II del B.

Henvisninger til de opphevede direktiver skal gjelde som 
henvisninger til dette direktiv og skal leses i henhold til 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 97

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 98

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. november 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE D. REYNDERS

 President Formann
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VEDLEGG I

STANDARDER OG PROTOKOLLER FOR ANALYTISKE, SIKKERHETSMESSIGE, PREKLINISKE OG 

KLINISKE PRØVINGER AV VETERINÆRPREPARATER

INNLEDNING

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt en søknad om 
markedsføringstillatelse, skal gis i samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette vedlegg, samtidig som det tas hensyn 
til retningslinjene i «Melding til søkere om markedsføringstillatelse for veterinærpreparater i medlemsstatene i Det 
europeiske fellesskap», offentliggjort av Kommisjonen i Regler for legemidler i Den europeiske union, bind V: 
Veterinærpreparater.

Ved innsamling av dokumentasjon til søknaden om markedsføringstillatelse skal søkerne ta hensyn til Fellesskapets 
retningslinjer for veterinærpreparaters kvalitet, sikkerhet og virkning, offentliggjort av Kommisjonen i Regler for 
legemidler i Den europeiske union.

Alle opplysninger av betydning for vurderingen av det aktuelle preparatet skal gis i søknaden, enten de er gunstige 
eller ugunstige for preparatet. Særlig viktig er det at alle relevante detaljer om ufullstendige eller avbrutte prøvinger 
eller forsøk som gjelder veterinærpreparatet, legges fram. Etter at markedsføringstillatelse er gitt, skal videre alle 
opplysninger som ikke er med i den opprinnelige søknaden, og som er viktige for nytte-risikovurderingen, umiddelbart 
oversendes vedkommende myndigheter.

Medlemsstatene skal sørge for at alle dyreforsøk utføres i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 
formål(1).

Bestemmelsene i avdeling I i dette vedlegg skal gjelde for veterinærpreparater med unntak av immunologiske 
veterinærpreparater.

Bestemmelsene i avdeling II i dette vedlegg skal gjelde for immunologiske veterinærpreparater.

AVDELING I

Krav til veterinærpreparater med unntak av immunologiske veterinærpreparater

DEL 1

Sammendrag av dokumentasjonen

A. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

Veterinærpreparatet som søknaden gjelder, skal identifiseres med sitt navn og med navnet på det eller de virksomme 
stoffet/stoffene, samt styrke og legemiddelform, tilførselsmåte og -vei og en beskrivelse av preparatets endelige 
salgsforpakning.

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt produsentens eller produsentenes navn og adresse og de steder som har 
medvirket på de ulike stadier av framstillingen (herunder produsenten av det ferdige preparatet og produsenten eller 
produsentene av det eller de virksomme stoffet/stoffene), samt navn og adresse på eventuell importør.

Søkeren skal oppgi hvor mange bind med dokumentasjon som framlegges til støtte for søknaden og titlene på disse, 
samt hvilke prøver som eventuelt vedlegges. 

Til de administrative opplysningene skal det vedlegges et dokument som viser at produsenten har tillatelse til å framstille 
vedkommende veterinærpreparater som fastsatt i artikkel 44, sammen med en liste over stater der tillatelse er gitt, en 
kopi av alle oversikter over preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 44 slik de er godkjent av medlemsstatene, 

samt en liste over de stater der søknad er inngitt.

B. OVERSIKT OVER PREPARATETS EGENSKAPER

Søkeren skal framlegge et forslag til oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 14.

(1)    EFT L 55 av 11.3.1995, s. 7. Forordningen endret ved forordning (EF) 
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I tillegg skal søkeren vedlegge én eller flere prøver eller modeller av veterinærpreparatets salgsforpakning, samt et 
pakningsvedlegg dersom dette kreves.

C. EKSPERTRAPPORTER

I samsvar med artikkel 15 nr. 2 og 3 skal det framlegges rapporter fra sakkyndige om den analytiske dokumentasjonen, 
den toksikologisk-farmakologiske dokumentasjonen, dokumentasjonen om restmengder og den kliniske 
dokumentasjonen.

Hver ekspertrapport skal bestå av en kritisk vurdering av de ulike prøvinger og/eller forsøk som er utført i samsvar 
med dette direktiv, og inneholde alle opplysninger av betydning for vurderingen. Den sakkyndige skal uttale seg om 
hvorvidt det foreligger tilstrekkelige garantier med hensyn til det aktuelle preparatets kvalitet, sikkerhet og virkning. Et 
sammendrag av fakta er ikke tilstrekkelig.

Alle viktige opplysninger skal sammenfattes i et vedlegg til ekspertrapporten, om mulig i tabellform eller i form 
av grafiske framstillinger. Ekspertrapporten og sammenfatningen skal inneholde nøyaktige krysshenvisninger til 
opplysningene i hoveddokumentasjonen.

Hver ekspertrapport skal utarbeides av en person med egnede kvalifikasjoner og erfaring. Den skal signeres og dateres 

av den sakkyndige, og vedlegges en kort beskrivelse av den sakkyndiges kvalifikasjoner, utdanning og yrkeserfaring. 

Den sakkyndiges yrkesmessige forhold til søkeren skal oppgis.

DEL 2

Analytiske (fysikalsk-kjemiske, biologiske eller mikrobiologiske) prøvinger av veterinærpreparater med unntak 
av immunologiske veterinærpreparater

Alle prøvingsmetoder skal svare til det vitenskapelige utviklingstrinn på det aktuelle tidspunkt, og skal være validerte 
metoder. Resultatene av valideringsundersøkelsene skal framlegges.

Prøvingsmetoden eller -metodene skal beskrives så utførlig at de kan gjentas ved kontrollprøvinger som utføres 
på anmodning fra vedkommende myndighet; spesialapparater og -utstyr som måtte bli benyttet, skal beskrives i 
tilstrekkelig detalj, og beskrivelsen eventuelt være ledsaget av et diagram. Formlene for laboratoriereagensene skal 
om nødvendig suppleres med framstillingsmåten. For prøvingsmetoder som er oppført i Den europeiske farmakopé 
eller i en medlemsstats farmakopé, kan denne beskrivelsen erstattes med en detaljert henvisning til vedkommende 
farmakopé.

A. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING AV BESTANDDELENE

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav c) skal være vedlagt en søknad om marked
sføringstillatelse, skal gis i samsvar med nedenstående bestemmelser.

1. Kvalitativ sammensetning

 Med «kvalitativ sammensetning» av alle preparatets bestanddeler menes betegnelsen på eller beskrivelsen av

– det eller de virksomme stoffet/stoffene,

– hjelpestoffenes bestanddel/bestanddeler, uansett art eller anvendt mengde, herunder fargestoffer, 
konserveringsmidler, tilsetningsstoffer, stabilisatorer, fortykningsmidler, emulgatorer, smakskorrigerende 
stoffer, aromastoffer osv.,

– de bestanddeler som inngår i preparatets overtrekk, og som skal tilføres dyrene oralt eller på annen måte, som 
kapsler, gelatinkapsler, osv.

 Disse opplysningene skal suppleres med alle relevante opplysninger om beholderen og eventuelt om dens 
lukkemekanisme, samt opplysninger om innretninger som preparatet skal brukes eller tilføres med, og som leveres 
sammen med preparatet.

2. Med «alminnelig anvendt betegnelse» i beskrivelsen av preparatets bestanddeler menes, med forbehold for 
anvendelsen av de øvrige bestemmelsene i artikkel 12 nr. 3 bokstav c):

– for stoffer som er oppført i Den europeiske farmakopé eller, om de ikke finnes der, i en medlemsstats nasjonale 
farmakopé, hovedbetegnelsen som er brukt i overskriften i den aktuelle monografien, med henvisning til 
vedkommende farmakopé, 
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– for øvrige stoffer, det internasjonale fellesnavnet som anbefales av Verdens helseorganisasjon, samt eventuelt 
et annet fellesnavn eller, i mangel av dette, den nøyaktige vitenskapelige betegnelse; stoffer som ikke har 
et internasjonalt fellesnavn eller en nøyaktig vitenskapelig betegnelse, skal betegnes ved opplysning om 
opprinnelse og framstillingsmåte, eventuelt supplert med andre relevante opplysninger,

– for fargestoffer, opplysning om E-nummeret de er tildelt i rådsdirektiv 78/25/EØF av 12. desember 1977 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om fargestoffer som kan tilsettes legemidler(1).

3. Kvantitativ sammensetning

3.1 For den kvantitative sammensetningen av alle virksomme stoffer i preparatet er det nødvendig, avhengig av 
legemiddelformen, for hvert virksomt stoff å angi masse eller antall enheter for biologisk aktivitet, enten per 
doseringsenhet eller per måleenhet for masse eller volum.

 Enheter for biologisk aktivitet skal brukes for stoffer som ikke kan defineres kjemisk. Dersom Verdens 
helseorganisasjon har definert en internasjonal enhet for biologisk aktivitet, skal denne brukes. Dersom det ikke 
er fastsatt noen internasjonal enhet, skal enhetene for biologisk aktivitet uttrykkes på en slik måte at de gir entydig 
informasjon om stoffenes aktivitet.

 Når det er mulig, skal biologisk aktivitet per masse- eller volumenhet angis.

 Disse opplysningene skal suppleres med: 

 – for injeksjonspreparater, opplysninger om masse eller antall enheter for biologisk aktivitet av hvert virksomt 
stoff per enhetsbeholder, idet det tas hensyn til nyttbar mengde, eventuelt etter rekonstituering,

 – for preparater som skal tilføres dråpevis, opplysninger om masse eller antall enheter for biologisk aktivitet 
av hvert virksomt stoff i det antall dråper som svarer til 1 ml eller 1 g av preparatet, 

 – for siruper, emulsjoner, granulater og andre legemiddelformer som skal tilføres i tilmålt mengde, opplysninger 
om masse eller antall enheter for biologisk aktivitet av hvert virksomt stoff per tilmålt mengde.

3.2 Virksomme stoffer i form av forbindelser eller derivater skal angis kvantitativt ved sin samlede masse og, når 
det er nødvendig eller har betydning, ved massen av den aktive delen eller de aktive delene av molekylet.

3.3 For preparater som inneholder et virksomt stoff som for første gang søkes markedsført i en av medlemsstatene, 
skal den kvantitative sammensetningen av et virksomt stoff som er et salt eller hydrat, systematisk uttrykkes 
ved massen av den aktive delen eller de aktive delene av molekylet. For alle preparater som senere godkjennes 

i medlemsstatene, skal den kvantitative sammensetning uttrykkes på samme måte for det samme virksomme 

stoffet.

4. Farmasøytisk utviklingsarbeid 

 Valget av sammensetning, bestanddeler og beholder, samt hjelpestoffenes tiltenkte funksjon i det ferdige preparatet 
skal forklares. Forklaringen skal dokumenteres med vitenskapelige data fra det farmasøytiske utviklingsarbeidet. 
Overdosering i forbindelse med framstillingen skal angis og begrunnes.

B. BESKRIVELSE AV FRAMSTILLINGSMÅTEN 

Beskrivelsen av framstillingsmåten som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav d) skal være vedlagt søknaden om 
markedsføringstillatelse, skal være avfattet slik at den gir en tilfredsstillende oversikt over hva slags prosesser som er 
anvendt. 

Den skal derfor minst omfatte:

– en omtale av de forskjellige produksjonsleddene, slik at det er mulig å vurdere om de prosesser som er anvendt til 
framstilling av legemiddelformen, kan ha ført til uønskede endringer i bestanddelene, 

– ved kontinuerlig framstilling, fullstendige opplysninger om de forholdsreglene som er truffet for å sikre et ensartet 
ferdig preparat, 

– den faktiske framstillingsformelen med kvantitativ sammensetning av alle stoffene som er brukt, men i den 
utstrekning legemiddelformen gjør det nødvendig, kan mengdene av hjelpestoffer angis tilnærmelsesvis; 
stoffer som kan forsvinne under framstillingsprosessen, skal også oppgis; eventuell overdosering skal angis og 
begrunnes,

nr. 1146/98 (EFT L 159 av 3.6.1998, s. 31).
(1)    EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.



8.5.2003 Nr. 23/207EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

– en angivelse av de produksjonsleddene hvor det tas prøver med henblikk på kontrollprøving under produksjonen 
når slike prøvinger som følge av andre opplysninger i søknadsdokumentasjonen synes påkrevd for kvalitetskontroll 
av det ferdige preparatet,

– opplysning om de undersøkelser som ligger til grunn for valideringen av framstillingsprosessen når det dreier seg 
om en lite brukt framstillingsmetode eller når den er av avgjørende betydning for preparatet,

– for sterile preparater, opplysninger om de steriliseringsprosesser og/eller aseptiske framgangsmåter som er 
benyttet. 

C. KONTROLL AV UTGANGSMATERIALENE

1. I dette avsnitt menes med «utgangsmaterialer» samtlige bestanddeler i preparatet og om nødvendig i preparatets 
beholder, som angitt i avsnitt A nr. 1 ovenfor.

 Dersom det dreier seg om: 

 – et virksomt stoff som ikke er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 
eller 

 – et virksomt stoff som er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, og som 
er framstilt etter en metode som kan etterlate urenheter som ikke er nevnt i monografien i vedkommende 
farmakopé, og der monografien er uegnet for en tilstrekkelig kvalitetskontroll, 

 og stoffet er framstilt av en annen person enn søkeren, kan søkeren treffe de nødvendige tiltak for at produsenten 
av det virksomme stoffet sender en utførlig beskrivelse av framstillingsmåten, kvalitetskontrollen under 
framstillingen og valideringen av prosessen direkte til vedkommende myndigheter. I så fall skal imidlertid 
produsenten gi søkeren alle opplysninger som er nødvendige for at sistnevnte kan ta ansvar for preparatet. 
Produsenten skal forplikte seg skriftlig overfor søkeren til å garantere ensartethet mellom produksjonspartiene og 
ikke endre framstillingsprosessen eller spesifikasjonene uten å underrette søkeren. Dokumenter og opplysninger 
til støtte for søknad om en slik endring skal sendes vedkommende myndigheter. 

 De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) og artikkel 13 nr. 1 skal være 
vedlagt søknaden om markedsføringstillatelse, skal omfatte resultatene av prøvinger, herunder partianalyser, særlig 
av virksomme stoffer, i forbindelse med kvalitetskontroll av samtlige anvendte bestanddeler. Opplysningene og 
dokumentene skal framlegges i samsvar med nedenstående bestemmelser.

1.1. Utgangsmaterialer som er oppført i farmakopeer 

 Monografiene i Den europeiske farmakopé får anvendelse på alle stoffer som er oppført der. 

 For øvrige stoffers vedkommende kan den enkelte medlemsstat kreve at dens nasjonale farmakopé skal legges til 
grunn for preparater som framstilles på dens territorium. 

 For anvendelse av artikkel 12 nr. 3 bokstav i) er det tilstrekkelig at bestanddelene samsvarer med 
bestemmelsene i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé. I så fall kan beskrivelsen av 
analysemetodene erstattes med en utførlig henvisning til den aktuelle farmakopeen.

 Når et utgangsmateriale oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé er framstilt ved 
en metode som kan antas å etterlate urenheter som ikke kontrolleres i monografien i vedkommende farmakopé, 
skal det gjøres oppmerksom på slike urenheter, med opplysning om toleransegrenser og beskrivelse av en egnet 
analysemetode. 

 Fargestoffer skal under alle omstendigheter oppfylle kravene i rådsdirektiv 78/25/EØF. 

 De rutinemessige prøvingene som foretas av hvert parti med utgangsmaterialer skal være som oppgitt i søknaden 
om markedsføringstillatelse. Dersom det benyttes andre prøvinger enn dem som er nevnt i farmakopeen, skal det 
godtgjøres at utgangsmaterialene oppfyller kvalitetskravene i farmakopeen. 

 Dersom en spesifikasjon i en monografi i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats nasjonale farmakopé 
ikke er tilstrekkelig til å garantere stoffets kvalitet, kan vedkommende myndigheter kreve at innehaveren av 
markedsføringstillatelsen gir mer formålstjenlige spesifikasjoner.

 Vedkommende myndigheter skal underrette de myndigheter som er ansvarlige for den aktuelle farmakopeen. 
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal gi myndighetene som er ansvarlige for vedkommende farmakopé, 
opplysninger om den angivelige mangelen og om tilleggsspesifikasjonene som er anvendt.
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 Dersom et utgangsmateriale er beskrevet verken i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 
kan samsvar med monografien i en tredjestats farmakopé godtas; i slike tilfeller skal søkeren framlegge en 
kopi av monografien, om nødvendig sammen med en validering av analysemetodene oppført i monografien, og 
eventuelt en oversettelse av denne.

1.2. Utgangsmaterialer som ikke er oppført i noen farmakopé

 Bestanddeler som ikke er oppført i noen farmakopé, skal beskrives i en monografi med følgende avsnitt: 

 a) stoffnavn i henhold til kravene under avsnitt A nr. 2 skal suppleres med synonyme handelsnavn eller 
vitenskapelige betegnelser,

 b) definisjonen av stoffet, i en utforming tilsvarende den som benyttes i Den europeiske farmakopé, skal 
følges av eventuell nødvendig dokumentasjon, særlig om molekylstrukturen dersom det er aktuelt; en egnet 
beskrivelse av syntesemetoden skal følge med. For stoffer som kan defineres bare ved sin framstillingsmåte, 
må beskrivelsen være tilstrekkelig utførlig til å karakterisere et stoff med konstant sammensetning og 
virkning,

 c) identifikasjonsmetoder kan beskrives i form av fullstendige teknikker som brukes ved framstillingen av 
stoffet og de prøvinger som skal foretas rutinemessig,

 d) renhetsprøvinger skal beskrives i forhold til samtlige urenheter som kan forventes, og særlig i forhold til 
urenheter som kan ha en skadelig virkning og om nødvendig til urenheter som, dersom det tas hensyn til 
stoffkombinasjonen søknaden gjelder, kan ha en uønsket innvirkning på preparatets holdbarhet, eller som kan 
fordreie analyseresultatene,

 e) for sammensatte stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse må det skilles mellom tilfeller der flere 
farmakologiske virkninger nødvendiggjør en kjemisk, fysisk eller biologisk kontroll med de viktigste 
bestanddelene, og tilfeller der preparatene inneholder en eller flere grupper av virksomme stoffer som virker 
på omtrent samme måte og en allmenn metode for kvantitativ bestemmelse kan tillates,

 f) når det brukes materialer av animalsk opprinnelse, skal det beskrives tiltak som sikrer fravær av potensielt 
sykdomsframkallende stoffer,

 g) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring av utgangsmaterialene, og om nødvendig lengste 
holdbarhetstid før ny prøving, skal angis.

1.3. Fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan endre biotilgjengeligheten

 Følgende opplysninger om de virksomme stoffene skal, enten de er oppført i farmakopeene eller ikke, inngå i den 
generelle beskrivelsen av de virksomme stoffene dersom preparatets biotilgjengelighet avhenger av dem:

 – krystallinsk form og løselighet,

 – partikkelstørrelse, eventuelt etter pulverisering,

 – hydreringsgrad,

 – fordelingsforholdet mellom olje og vann(1).

 De tre første strekpunktene gjelder ikke for stoffer som bare anvendes i løsning.

2. Når kildematerialer som mikroorganismer, vev av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, celler eller væsker 
(herunder blod) fra mennesker eller dyr eller bioteknologiske cellekonstruksjoner benyttes ved framstillingen av 
veterinærpreparater, skal utgangsmaterialenes opprinnelse og bakgrunn beskrives og dokumenteres.

 Beskrivelsen av utgangsmaterialet skal omfatte framstillingsstrategien, metodene for rensing/inaktivering med 
validering, og alle framgangsmåter for kontroll under framstillingen med sikte på å sikre kvalitet, sikkerhet og 
ensartethet mellom produksjonspartiene for det ferdige preparatet. 

2.1. Når det brukes cellebanker, skal det dokumenteres at celleegenskapene forble uendret ved det passasjenivå som 
ble brukt under produksjonen og senere.

(1)    EFT L 11 av 14.1.1978, s. 18. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.



8.5.2003 Nr. 23/209EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

2.2. Stammateriale, cellebanker, serumblandinger og andre biologiske materialer og, så langt det er mulig, 
kildematerialene de stammer fra, skal undersøkes for fremmedstoffer.

 Dersom potensielt sykdomsframkallende stoffer ikke kan unngås, skal materialet brukes bare dersom videre 
bearbeiding fører til at de fjernes og/eller inaktiveres, og dette skal dokumenteres.

D.  SÆRLIGE TILTAK FOR Å HINDRE OVERFØRING AV SPONGIFORM ENCEFALOPATI HOS DYR

Søkeren må godtgjøre at veterinærpreparatet er framstilt i samsvar med rettledningen for størst mulig reduksjon av 
risikoen for overføring gjennom veterinærpreparater av agenser for spongiform encefalopati hos dyr, med ajourføringer, 
offentliggjort av Europakommisjonen i bind 7 av publikasjonen «Regler for legemidler i Det europeiske Fellesskap».

E. KONTROLLER AV MELLOMPRODUKTENE UNDER FRAMSTILLINGEN 

Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) samt artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt 
en søknad om markedsføringstillatelse, skal særlig omfatte opplysninger om de kontrollprøvinger som kan foretas av 
mellomproduktene under framstillingen for å sikre konstante tekniske egenskaper og en ensartet produksjonsprosess.

Disse prøvingene er absolutt nødvendige for å kunne kontrollere om preparatet samsvarer med formelen når søkeren 
unntaksvis foreslår en analysemetode for prøving av det ferdige preparatet som ikke omfatter kvantitativ bestemmelse 
av samtlige virksomme stoffer (eller av de bestanddelene i hjelpestoffet som er underlagt de samme krav som de 
virksomme stoffene).

Det samme gjelder når kvalitetskontrollen av det ferdige preparatet avhenger av de kontrollprøvinger som foretas under 
framstillingen, særlig når preparatet i det vesentlige defineres ved sin framstillingsmåte.

F. KONTROLL AV DET FERDIGE PREPARATET

1. I forbindelse med kontrollen av det ferdige preparatet omfatter et preparatparti samtlige enheter av en 
legemiddelform som er fra samme opprinnelige mengde av utgangsstoffer, og som har gjennomgått de samme 
framstillings- og/eller steriliseringsprosesser eller, dersom det dreier seg om en kontinuerlig produksjonsprosess, 
samtlige enheter som er framstilt i løpet av et bestemt tidsrom.

 Søknaden om markedsføringstillatelse skal inneholde en fortegnelse over de prøvinger som gjennomføres 
rutinemessig på hvert parti av det ferdige preparatet. Hyppigheten av de prøvinger som ikke gjennomføres 
rutinemessig, skal angis. Frigivingsgrensene skal angis.

 Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) og artikkel 13 nr. 1 skal 
være vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse, skal omfatte opplysninger om de kontrollprøvinger som 
foretas på det ferdige preparatet når det frigis. Opplysningene og dokumentene skal framlegges i samsvar med 
nedenstående bestemmelser.

 Bestemmelsene i de generelle monografiene i Den europeiske farmakopé, eller om de ikke finnes der, i en 
medlemsstats farmakopé, får anvendelse på alle preparater som er definert der.

 Dersom det benyttes andre prøvingsmetoder og grenseverdier enn dem som er nevnt i de generelle monografiene 
i Den europeiske farmakopé eller, om de ikke finnes der, i en medlemsstats nasjonale farmakopé, må det 
godtgjøres at det ferdige preparatet, dersom det ble prøvd i samsvar med disse monografiene, ville oppfylle 
kvalitetskravene i den aktuelle farmakopé for den aktuelle legemiddelformen. 

1.1. Generelle egenskaper ved det ferdige preparatet 

 Visse kontroller av de generelle egenskapene av et preparat skal alltid inngå i prøvingene av det ferdige 
preparatet. Slike kontroller skal om nødvendig omfatte bestemmelse av gjennomsnittsmasse og største tillatte 
avvik, mekaniske, fysiske eller mikrobiologiske prøvinger, organoleptiske egenskaper og fysiske egenskaper 
som densitet, pH, brytningsindeks osv. For hver av disse egenskapene skal søkeren i hvert enkelt tilfelle angi 
standarder og toleransegrenser.

 Prøvingsvilkårene, eventuelt anvendt utstyr og apparater samt standardene skal beskrives utførlig dersom de ikke 
er oppført i Den europeiske farmakopé eller i medlemsstatenes nasjonale farmakopeer; det samme skal gjelde i 
de tilfeller der metodene fastsatt i disse farmakopeene, ikke kan anvendes.



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/210 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

 Dessuten skal det for faste legemiddelformer som tilføres oralt, foretas undersøkelser in vitro av frigjørings- 
og løsningshastigheten for det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene; slike undersøkelser skal også 
foretas ved tilførsel på annen måte dersom vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat finner det 
nødvendig.

1.2. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene

 Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene skal utføres 
enten på en representativ prøve av produksjonspartiet eller fra et antall doseringsenheter som analyseres hver for 
seg. 

 Med mindre det foreligger en behørig begrunnelse, kan største tillatte avvik for innholdet av virksomme stoffer 
i det ferdige preparatet ikke være mer enn ± 5 % på framstillingstidspunktet. 

 På grunnlag av holdbarhetsprøvinger skal produsenten utarbeide begrunnede forslag til største tillatte avvik for 
innholdet av virksomme stoffer i det ferdige preparatet for hele den foreslåtte holdbarhetstiden. 

 I visse unntakstilfeller med særlig komplekse blandinger, der kvantitativ bestemmelse av virksomme stoffer i 
stort antall eller i svært små mengder ville kreve møysommelige undersøkelser som vanskelig kan gjennomføres 
for hvert produksjonsparti, godtas det at ett eller flere virksomme stoffer i det ferdige preparatet ikke bestemmes 
kvantitativt, under den uttrykkelige forutsetning at det foretas kvantitativ bestemmelse av mellomproduktene 
under framstillingen. Dette unntaket kan ikke utvides til også å omfatte karakterisering av de aktuelle stoffene. 
Denne forenklede framgangsmåten skal suppleres med en metode for kvantitativ vurdering som gjør det mulig 
for vedkommende myndigheter å få kontrollert at det markedsførte preparatet er i samsvar med spesifikasjonen.

 En biologisk bestemmelse in vivo eller in vitro skal være obligatorisk dersom fysikalsk-kjemiske metoder ikke 
er i stand til å gi opplysning om produktets kvalitet. Såfremt det er mulig, skal en slik bestemmelse omfatte 
referansematerialer og en statistisk analyse som gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser. Når disse 
prøvingene ikke kan utføres på det ferdige preparat, kan de utføres på et mellomledd så sent som mulig i 
framstillingsprosessen. 

 Når opplysningene i avsnitt B viser en betydelig overdosering av et virksomt stoff i forbindelse med framstillingen 
av et preparat, skal beskrivelsen av metodene for kontroll av det ferdige preparatet eventuelt omfatte en kjemisk 
og om nødvendig toksikologisk-farmakologisk undersøkelse av endringene som er skjedd i stoffet, eventuelt med 
karakterisering og/eller kvantitativ bestemmelse av nedbrytingsproduktene. 

1.3. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av bestanddeler i hjelpestoffet/hjelpestoffene

 I den grad det er nødvendig, skal det minst foretas identifikasjonsprøvinger av hjelpestoffet/hjelpestoffene. 

 Den foreslåtte metoden for identifikasjon av fargestoffer må gjøre det mulig å kontrollere at de er oppført i den 
listen som følger som vedlegg til direktiv 78/25/EØF. 

 En øvre- og nedre-grense-prøving skal være obligatorisk for konserveringsmidler og en øvre-grense-prøving 
skal være obligatorisk for alle andre bestanddeler i hjelpestoffet som kan antas å ha en ugunstig innvirkning på 
fysiologiske funksjoner; en øvre- og nedre-grense-prøving skal være obligatorisk for hjelpestoffet dersom det kan 
antas å ha innvirkning på et virksomt stoffs biotilgjengelighet, med mindre biotilgjengeligheten kan garanteres 
ved andre egnede prøvinger. 

1.4. Sikkerhetsprøvinger

 Foruten de toksikologisk-farmakologiske prøvingene som framlegges sammen med søknaden om markedsførin
gstillatelse, skal den analytiske dokumentasjonen inneholde opplysninger om prøving av sikkerheten, f.eks. med 
hensyn til sterilitet, bakterielt endotoksin, pyrogen virkning og lokal toleranse hos dyr, når slike undersøkelser 
skal foretas rutinemessig for å kontrollere preparatets kvalitet. 

G. HOLDBARHETSPRØVING

Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav f) og i) skal være vedlagt søknaden om 
markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med nedenstående bestemmelser.

Det skal gis en beskrivelse av de undersøkelser som ligger til grunn for den holdbarhetstiden, de anbefalte 
lagringsvilkårene og de spesifikasjonene ved utløpt holdbarhetstid som søkeren har foreslått.

For premikser til medisinfôr skal det om nødvendig også gis opplysning om holdbarhetstiden for medisinfôr som er 
framstilt av slike premikser i samsvar med den anbefalte bruksanvisningen.
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Dersom det ferdige preparatet krever rekonstituering før tilførsel, skal opplysning om foreslått holdbarhetstid for 
preparatet etter rekonstituering foreligge, underbygd av relevante holdbarhetsdata.

For flerdosebeholdere skal beholderens holdbarhetstid etter første uttak være underbygd av holdbarhetsdata.

Dersom det er mulighet for at det ferdige preparat kan danne nedbrytingsprodukter, skal søkeren opplyse om dette og 
angi karakteriserings- og prøvingsmetoder.

Konklusjonene skal inneholde analyseresultatene som ligger til grunn for den foreslåtte holdbarhetstid under de anbefalte 
lagringsvilkår, og det ferdige preparatets spesifikasjoner ved utløpt holdbarhetstid under de samme lagringsvilkår. 

Det høyeste tillatte nivå av nedbrytingsprodukter ved utløpt holdbarhetstid skal angis. 

En undersøkelse av interaksjoner mellom preparatet og beholderen skal framlegges i alle tilfeller der risikoen for slike 
interaksjoner anses som mulig, særlig når det dreier seg om injeksjonspreparater eller aerosoler til innvortes bruk.

DEL 3

Prøving av sikkerhet og undersøkelse for restmengder

Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav j) og artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med nedenstående krav.

Medlemsstatene skal sørge for at prøvingene gjennomføres i samsvar med bestemmelsene om god laboratoriepraksis 
fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene 
for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving av kjemiske stoffer(1) og rådsdirektiv 88/320/EØF av 
9. juni 1988 om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP)(2).

A. PRØVING AV SIKKERHET

K a p i t t e l  I

Gjennomføring av prøvingene

1. Innledning

 Sikkerhetsdokumentasjonen skal vise:

 1. preparatets potensielle giftighet og farlige eller uønskede virkninger som kan opptre ved de anbefalte 
bruksvilkår for dyr; slike virkninger skal vurderes i forhold til den aktuelle patologiske status,

 2. eventuelle skadelige virkninger hos mennesker på grunn av restmengder av veterinærpreparatet eller av et 
stoff i næringsmidler fra behandlede dyr, og de problemer slike restmengder kan medføre ved industriell 
bearbeiding av næringsmidler;

 3. mulige farer for mennesker ved eksponering for preparatet, f.eks. når det tilføres dyret,

 4. mulige miljørisikoer ved bruk av preparatet.

 Alle resultater skal være pålitelige og allmenngyldige. Når det er berettiget, skal det anvendes matematiske og 
statistiske framgangsmåter ved utarbeidingen av forsøksmetodene og vurderingen av resultatene. Dessuten må 
klinikere få opplysninger om preparatets terapeutiske anvendelsesmuligheter og om hvilke farer som er forbundet 
med bruken av det.

 I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å undersøke stoffskifteprodukter av den opprinnelige forbindelsen 
dersom det er disse som gir de betenkelige restmengdene.

 Når et hjelpestoff brukes på det farmasøytiske område for første gang, skal det anses som et virksomt stoff.

(1)    Vedkommende myndigheter kan også be om pK- og pH-verdiene dersom de mener at disse opplysningene er helt nødvendige.
(1)    EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 1999/11/EF (EFT L 77 av 23.3.1999, s. 8). 
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2. Farmakologi

 Farmakologiske undersøkelser er av grunnleggende betydning fordi de gjør det mulig å klargjøre hvilke 
virkemåter som ligger til grunn for preparatets terapeutiske virkning, og undersøkelser utført på forsøksdyr og 
på dyreartene preparatet er beregnet på, skal derfor tas med i del 4.

 Farmakologiske undersøkelser kan imidlertid også bidra til å belyse toksikologiske fenomener. Når et preparat 
gir farmakologiske virkninger uten toksisk reaksjon, eller ved lavere doser enn det som kreves for å framkalle 
giftighet, skal disse farmakologiske virkningene tas i betraktning ved vurderingen av om preparatet er sikkert.

 Derfor skal det før sikkerhetsdokumentasjonen alltid først gis en detaljert beskrivelse av farmakologiske 
undersøkelser som er utført på forsøksdyr og alle relevante opplysninger som er framkommet under kliniske 
undersøkelser av dyr preparatet er beregnet på. 

3. Toksikologi

3.1 Giftighet ved enkelttilførsel

 Undersøkelsene av giftighet ved enkelttilførsel kan brukes for å forutsi:

 – mulige virkninger ved akutt overdosering hos dyreartene preparatet er beregnet på,

 – mulige virkninger ved utilsiktet tilførsel til mennesker,

 – hvilke doser som kan være egnet i undersøkelser for giftighet ved gjentatt tilførsel.

 Undersøkelsene av giftighet ved enkelttilførsel skal gi opplysninger om stoffets akutte giftvirkninger og 
tidsforløpet i forbindelse med at virkningene inntreffer og avtar.

 Undersøkelsene skal vanligvis foretas på minst to pattedyrarter. Én av artene kan eventuelt erstattes av en 
dyreart som preparatet et beregnet på. Normalt skal minst to ulike tilførselsveier undersøkes, hvorav den ene 
skal være den samme eller ligne den som anbefales for dyr preparatet er beregnet på. Dersom det regnes med 
at brukeren av preparatet i betydelig grad utsettes for eksponering, f.eks. ved innånding eller hudkontakt, skal 
disse tilførselsveiene undersøkes.

 For å redusere antall anvendte dyr og de lidelser de utsettes for, utarbeides det hele tiden nye protokoller for 
prøving for giftighet ved enkelttilførsel. Undersøkelser foretatt i samsvar med disse nye framgangsmåtene vil 
bli godtatt dersom de er behørig validert, noe som også gjelder for undersøkelser utført i samsvar med etablerte 
og internasjonalt anerkjente retningslinjer.

3.2 Giftighet ved gjentatt tilførsel

 Prøving for giftighet ved gjentatt tilførsel har til formål å avdekke fysiologiske og/eller patologiske endringer 
som følge av gjentatt tilførsel av det virksomme stoffet eller kombinasjonen av virksomme stoffer som 
undersøkes, og bestemme hvilken sammenheng det er mellom endringene og doseringen.

 For stoffer eller preparater som er beregnet utelukkende på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, 
vil vanligvis en undersøkelse for giftighet ved gjentatt tilførsel hos én forsøksdyreart være tilstrekkelig. 
Denne undersøkelsen kan erstattes av en undersøkelse av den dyreart preparatet er beregnet på. Hyppighet 
og tilførselsvei samt undersøkelsens varighet skal velges under hensyn til de foreslåtte vilkår for klinisk 
anvendelse. Den prøvingsansvarlige skal begrunne forsøkenes omfang og varighet og de doseringer som er 
valgt.

 For stoffer eller preparater beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal undersøkelsen 
foretas på minst to arter, hvorav den ene ikke skal være en gnager. Den prøvingsansvarlige skal begrunne 
sitt valg av arter under hensyn til tilgjengelig kunnskap om preparatets stoffskifte hos dyr og mennesker. 
Prøvestoffet skal tilføres oralt. Undersøkelsens varighet skal være minst 90 dager. Den prøvingsansvarlige skal 
gi en klar begrunnelse for valg av tilførselsmåte og -hyppighet samt for undersøkelsens varighet.

 Den høyeste dosen bør normalt velges slik at den framkaller skadelige virkninger. De laveste dosene bør ikke 
framkalle tegn på giftighet.
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 Vurderingen av giftvirkningene skal foretas på grunnlag av observasjon av atferd, vekst, blodbilde og 
fysiologiske prøvinger, særlig i tilknytning til ekskresjonsorganene, og på grunnlag av obduksjonsrapporter og 
tilhørende histologiske data. Valg av type og omfanget av hver prøvingsgruppe avhenger av hvilken dyreart som 
brukes og det vitenskapelige utviklingstrinn på det aktuelle tidspunkt.

 For nye kombinasjoner av kjente stoffer som er undersøkt i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, kan 
undersøkelsene ved gjentatt tilførsel etter dokumentasjon fra den prøvingsansvarlige forenkles på egnet måte, 
unntatt når giftighetsprøvingene har påvist potenserende virkninger eller nye giftvirkninger. 

3.3 Toleranse hos de arter preparatet er beregnet på

 Det skal gis en utførlig beskrivelse av alle tegn på intoleranse som er observert under undersøkelser foretatt 
på de arter preparatet er beregnet på, i samsvar med bestemmelsene i del 4 kapittel 1 avsnitt B. De aktuelle 
undersøkelsene, doseringene som framkalte intoleransen samt de aktuelle arter og raser skal identifiseres. I 
tillegg skal enhver uforutsett fysiologisk endring beskrives utførlig.

3.4 Reproduksjonstoksisitet, herunder teratogenitet

3.4.1 Undersøkelse av virkninger på forplantningsevnen

 Formålet med denne undersøkelsen er å identifisere mulige svekkelser av hannens eller hunnens 
forplantningsevne eller skadelige virkninger på avkommet som følge av tilførsel av preparatene eller stoffet 
som undersøkes.

 For stoffer eller preparater beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal undersøkelsen av 
virkningen på forplantningsevnen utføres på minst én dyreart, vanligvis en gnager, og omfatte to generasjoner. 
Stoffet eller preparatet som undersøkes, skal tilføres hanndyr og hunndyr på et passende tidspunkt før paring. 
Tilførselen skal fortsettes til dyrene i F2-generasjonen er avvent. Det skal brukes minst tre ulike doser. Den 
høyeste dosen skal velges slik at den framkaller skadelige virkninger. Den laveste dosen skal ikke framkalle 
tegn på giftighet.

 Vurderingen av virkningen på forplantningsevnen skal foretas på grunnlag av en undersøkelse av fruktbarhet, 
drektighet og morens atferd; diegivning, vekst og utvikling skal observeres hos F1-generasjonen fra befruktning 
til kjønnsmodenhet; hos dyr fra F2-generasjonen skal utviklingen studeres fram til avvenning.

3.4.2 Undersøkelse av toksisk virkning på embryoet/fosteret, herunder teratogenitet

 For stoffer eller preparater beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal det utføres 
undersøkelser av toksisk virkning på embryoet/fosteret, herunder teratogenitet, på minst to pattedyrarter, 
vanligvis en gnager og en kanin. De nærmere enkeltheter ved prøvingen (antall dyr, doser, tilførselstidspunkt, 
kriterier for vurdering av resultater) avhenger av teknikkens utviklingstrinn på det tidspunkt søknaden inngis 
og av det statistiske signifikansnivå resultatene skal ha. Undersøkelsen av gnageren kan kombineres med 
undersøkelsen av virkningen på forplantningsevnen.

 For stoffer eller preparater som ikke er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal 
undersøkelsen av toksisk virkning på embryoet/fosteret, herunder teratogenitet, utføres på minst én art, som 
kan være den arten preparatet er beregnet på, dersom produktet er beregnet på dyr som eventuelt skal brukes til 
oppdrett.

3.5 Mutagenitet

 Formålet med mutagenforsøk er å vurdere om stoffer kan forårsake overførbare endringer i cellers genetiske 
materiale.

 Alle nye stoffer som er beregnet på bruk i veterinærpreparater, skal vurderes med henblikk på eventuelle 
mutagene egenskaper.

 Antall og type forsøk samt kriteriene for vurdering av resultatene skal fastlegges ut fra det vitenskapelige 
utviklingstrinn på det tidspunkt da søknaden inngis.

3.6 Kreftframkallende egenskaper

 Langtidsundersøkelser for å avdekke kreftframkallende virkning hos dyr kreves vanligvis for stoffer som 
mennesker kan bli utsatt for, dersom
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 – stoffene viser nær kjemisk analogi med stoffer som er kjent for å være kreftframkallende,

 – mutagenforsøk har avdekket mulige kreftframkallende virkninger,

 – stoffene ved giftighetsprøving har framkalt mistenkelige symptomer.

 Ved utformingen av undersøkelsene for å avdekke kreftframkallende virkning og vurderingen av resultatene 
skal det tas hensyn til det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunktet da søknaden inngis.

3.7 Unntak

 Dersom et preparat er beregnet på lokal bruk, skal den systemiske absorpsjonen undersøkes hos artene 
preparatet er beregnet på. Dersom det påvises at den systemiske absorpsjonen er ubetydelig, kan undersøkelser 
av giftighet ved gjentatt tilførsel, for reproduksjonstoksisitet og for kreftframkallende virkning utelates, med 
mindre

 – det må forventes at dyret i henhold til de fastsatte bruksvilkår tilføres preparatet oralt, eller 

 – preparatet kan gå over i et næringsmiddel som stammer fra de behandlede dyrene (preparater til innføring 
i juret).

4. Andre krav

4.1 Toksisk virkning på immunsystemet

 Dersom virkningene som er observert hos dyr ved undersøkelser for giftighet ved gjentatt tilførsel omfatter 
spesifikke endringer i lymfeorganenes vekt og/eller histologiske egenskaper og celleforandringer i lymfevev, 
beinmarg eller perifere leukocytter, skal den prøvingsansvarlige vurdere om det er behov for ytterligere 
undersøkelser av preparatets virkninger på immunsystemet. 

 Ved utformingen av denne type undersøkelser og vurderingen av resultatene skal det tas hensyn til det 
vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunktet da søknaden inngis.

4.2 Restmengders mikrobiologiske egenskaper

4.2.1 Mulige virkninger på menneskets tarmflora

 Den mikrobiologiske risiko som restmengder av antimikrobielle forbindelser representerer for menneskets 
tarmflora, skal undersøkes i samsvar med det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunkt da søknaden 
inngis.

4.2.2 Mulige virkninger på mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler

 I visse tilfeller kan det være nødvendig å utføre forsøk for å avgjøre om restmengder forårsaker teknologiske 
vanskeligheter ved industriell bearbeiding av næringsmidler. 

4.3. Observasjoner hos mennesker

 Det skal framlegges opplysninger om hvorvidt bestanddelene i veterinærpreparatet brukes som legemidler 
til mennesker; i så fall skal det rapporteres om alle virkninger (herunder bivirkninger) som er konstatert hos 
mennesker, samt om deres årsaker, i den grad de kan ha betydning for vurderingen av veterinærpreparatet, 
eventuelt i lys av forsøksresultater eller bibliografisk dokumentasjon; når bestanddelene i veterinærpreparatet 
ikke, eller ikke lenger, brukes som legemidler til mennesker, bør grunnene til dette oppgis.

5. Økotoksisitet

5.1. Formålet med undersøkelsen av et veterinærpreparats økotoksisitet er å vurdere hvilke skadelige virkninger 
bruk av preparatet eventuelt kan påføre miljøet, og å bestemme hvilke forsiktighetsregler som kan være 
nødvendige for å redusere denne risikoen. 

5.2. En vurdering av økotoksisiteten skal være obligatorisk for alle søknader om markedsføringstillatelse for 
veterinærpreparater, med unntak av søknader inngitt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 3 bokstav 
j) og artikkel 13 nr. 1.
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5.3. Vurderingen skal vanligvis utføres i to faser. 

 I første fase skal den prøvingsansvarlige vurdere i hvilken grad preparatet, preparatets virksomme stoffer eller 
relevante stoffskifteprodukter kan påvirke miljøet, idet det tas hensyn til

 – de arter preparatet er beregnet på og det foreslåtte bruksmønsteret (f.eks. kollektiv eller individuell 
behandling av dyr), 

 – tilførselsmåte, særlig sannsynligheten for at preparatet går direkte ut i økosystemet, 

 – mulig utskilling av preparatet, dets virksomme stoffer eller relevante stoffskifteprodukter i miljøet via 
behandlede dyr; persistens i slike ekskreter, 

 – disponering av ubrukte preparater eller avfall.

5.4. I annen fase skal den prøvingsansvarlige avgjøre om det er nødvendig å foreta ytterligere spesifikke 
undersøkelser av preparatets virkning på særskilte økosystemer på bakgrunn av graden og varigheten av 
miljøets eksponering for preparatet, og tilgjengelige opplysninger om dets fysikalsk-kjemiske, farmakologiske 
og/eller toksikologiske egenskaper som er framkommet under andre undersøkelser og forsøk som kreves etter 
dette direktiv.

5.5. Ytterligere undersøkelser kan være nødvendige når det gjelder: 

 – skjebne og oppførsel i jord, 

 – skjebne og oppførsel i vann og luft, 

 – virkninger på vannorganismer, 

 – virkninger på andre organismer utenfor målgruppen. 

 Slike ytterligere undersøkelser av veterinærpreparatet og/eller de virksomme stoffene og/eller de utskilte 
stoffskifteproduktene skal utføres ved hjelp av forsøksprotokollene fastsatt i vedlegg V til rådsdirektiv 
67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffer(1) eller, når et sluttpunkt ikke i tilstrekkelig grad omfattes av disse protokollene, i samsvar med 
andre internasjonalt anerkjente protokoller. Antall prøvinger og hvilke typer prøvinger og kriterier for vurdering 
av resultatene som skal legges til grunn, avhenger av det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunkt da 
søknaden inngis.

K a p i t t e l  II

Framlegging av opplysninger og dokumenter

Som for ethvert vitenskapelig arbeid skal dokumentasjonen for sikkerhetsprøvingen omfatte:

a) en innledning som avgrenser emnet, ledsaget av eventuelle hensiktsmessige bibliografiske henvisninger;

b) en utførlig beskrivelse av stoffet som undersøkes, herunder:

– internasjonalt fellesnavn,

– navnet som brukes av Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi (IUPAC),

– CAS-nummer, 

– terapeutisk og farmakologisk klassifikasjon, 

– synonymer og forkortelser, 

– strukturformel, 

– molekylformel, 

– molekylvekt, 

– renhetsgrad, 

– kvalitative og kvantitative opplysninger om urenheter, 

(2)    EFT L 145 av 11.6.1988, s. 35. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/12/EF (EFT L 77 av 23.3.1999, s. 22). 
(1)    EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/33/EF (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90).
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– beskrivelse av fysiske egenskaper, 

– smeltepunkt, 

– kokepunkt, 

– damptrykk, 

– løselighet i vann og organiske løsemidler, uttrykt i g/l, med opplysning om temperatur, 

– densitet, 

– brytningsindeks, rotasjon osv.,

c) en detaljert forsøksprotokoll med begrunnelse for eventuell utelatelse av enkelte prøvinger nevnt ovenfor, 
en beskrivelse av anvendte metoder, apparater og materialer, opplysninger om forsøksdyrenes art, rase eller 
stamme, opprinnelse og antall, leveforhold og fôring, med opplysning bl.a. om dyrene er frie for spesifikke 
patogener (SPF),

d) alle oppnådde resultater, både gunstige og ugunstige. Originaldata skal beskrives så utførlig at det er mulig 
å vurdere dem kritisk og uavhengig av den fortolkning forfatteren har gitt. Resultatene kan være ledsaget av 
eksempler,

e) en statistisk analyse av resultatene dersom forsøksprogrammet eller uoverensstemmelser i dataene gjør dette 
nødvendig,

f) en objektiv drøfting av resultatene som er oppnådd, med konklusjoner om preparatets sikkerhet, dets 
sikkerhetsmarginer hos forsøksdyr og hos dyr preparatet er beregnet på, eventuelle bivirkninger, bruksområder, 
virksomme doseringer og mulig uforlikelighet,

g) en detaljert beskrivelse og grundig drøfting av resultatene av undersøkelsen om eventuelle restmengders uskadelige 
virkning i næringsmidlene og om dens betydning for vurderingen av hvilken fare slike restmengder utgjør for 
mennesker. Denne drøftingen skal følges av forslag som tar sikte på å sikre at enhver fare for mennesker fjernes 
ved anvendelse av internasjonalt anerkjente vurderingskriterier som f.eks. hvilken dosering som ikke gir virkning 
hos dyr, forslag til valg av sikkerhetsfaktor og akseptabelt daglig inntak (ADI),

h) en grundig drøftelse av hvilken risiko mennesker som tilbereder eller tilfører dyr dette preparatet utsettes for, fulgt 
av forslag til tiltak som kan iverksettes for å begrense denne risikoen,

i) en grundig drøfting av hvilken risiko bruk av veterinærpreparatet under de foreslåtte vilkår kan medføre for miljøet, 
fulgt av forslag til egnede tiltak for å redusere denne risikoen,

j) alle opplysninger som er nødvendige for å gjøre klinikeren best mulig kjent med det foreslåtte preparatets 
muligheter. Drøftingen skal suppleres med forslag med hensyn til bivirkninger og om muligheter for behandling 
ved akutte giftvirkninger hos dyr preparatet er beregnet på,

k) en avsluttende ekspertrapport som inneholder en utførlig kritisk analyse av ovennevnte opplysninger i lys av det 
vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunktet da søknaden inngis, sammen med et detaljert sammendrag av 
resultatene av de relevante sikkerhetsprøvingene og nøyaktige bibliografiske henvisninger.

B. PRØVING FOR RESTMENGDER

K a p i t t e l  I

Gjennomføring av prøvingene

1. Innledning

I dette direktiv menes med «restmengder» samtlige virksomme stoffer eller stoffskifteprodukter av disse som blir 
igjen i kjøtt eller andre næringsmidler fra dyr som er blitt tilført det aktuelle preparatet.

Formålet med prøving for restmengder er å fastslå eventuell forekomst av restmengder, og i så fall under 
hvilke forhold og i hvilken utstrekning de blir igjen i næringsmidler fra behandlede dyr, samt å fastsette den 
tilbakeholdingstid som skal overholdes for å unngå helsefare for mennesker og/eller vanskeligheter for den 
industrielle bearbeidingen av næringsmidlene. 

For å kunne vurdere hvilken fare restmengdene utgjør, må det fastslås hvorvidt restmengder forekommer hos 
dyr som er behandlet i henhold til de anbefalte bruksvilkår, og gjøres en undersøkelse av virkningene av slike 
restmengder. 
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  For veterinærpreparater beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon skal dokumentasjonen om 
restmengder vise

 1. i hvilken utstrekning og hvor lenge restmengder av veterinærpreparatet blir igjen i vevet hos behandlede dyr 
eller i næringsmidler fra slike dyr,

 2. at det, for å unngå enhver helsefare for forbrukere av næringsmidler fra behandlede dyr eller vanskeligheter 
for den industrielle bearbeidingen av næringsmidlene, er mulig å fastsette realistiske tilbakeholdingstider 
som kan overholdes under vanlige oppdrettsvilkår,

 3. at det finnes praktiske analysemetoder til rutinemessig bruk for å kontrollere om tilbakeholdingstiden blir 
overholdt.

2.  Stoffskifte og restmengdekinetikk

2.1.  Farmakokinetikk (absorpsjon, fordeling, biotransformasjon, utskilling)

  Formålet med farmakokinetiske undersøkelser med hensyn til restmengder i veterinærpreparater er å vurdere 
absorpsjon, fordeling, biotransformasjon og utskilling av preparatet i de dyr preparatet er beregnet på.

  Det ferdige preparatet eller et bioekvivalent preparat skal tilføres de arter preparatet er beregnet på i høyeste 
anbefalte dose.

 Veterinærpreparatets absorpsjonsgrad skal beskrives utførlig, idet det tas hensyn til tilførselsmåten. Dersom det 
påvises at systemisk absorpsjon av preparater til lokal bruk er ubetydelig, kreves det ikke ytterligere undersøkelser 
av restmengder.

 Fordelingen av preparatet i det dyr det er beregnet på, skal beskrives; muligheten for plasmaproteinbinding eller 
overgang til melk eller egg og opphopning av lipofile forbindelser skal undersøkes.

 Preparatets utskillingsveier fra det dyr det er beregnet på, skal beskrives. De viktigste stoffskifteproduktene skal 
identifiseres og karakteriseres.

2.2. Nedbryting av restmengder 

 Formålet med disse undersøkelsene, som måler restmengdenes nedbrytingshastighet etter siste tilførsel av 
preparatet hos de dyr det er beregnet på, er å bestemme tilbakeholdingstiden.

 På forskjellige tidspunkter etter at forsøksdyret siste gang ble tilført preparatet, skal restmengdene bestemmes ved 
egnede fysiske, kjemiske eller biologiske metoder; det skal redegjøres nærmere for tekniske framgangsmåter og 
for de anvendte metodenes pålitelighet og følsomhet.

3. Rutinemessige analysemetoder for påvisning av restmengder 

 Det skal foreslås analysemetoder som kan gjennomføres som ledd i en rutineundersøkelse, og som er så følsomme 
at det er mulig å påvise med sikkerhet alle overskridelser av de lovbestemte grenseverdiene for restmengder. 

 Den foreslåtte analysemetode skal beskrives utførlig. Den skal valideres og være så enkel at den kan anvendes 
under de vanlige vilkår for rutinekontroll for restmengder. 

 Følgende egenskaper ved metoden skal beskrives: 

 – spesifisitet, 

 – nøyaktighet, herunder følsomhet, 

 – presisjon, 

 – påvisningsgrense, 

 – kvantifiseringsgrense,

 – praktisk gjennomførbarhet og anvendelighet under normale laboratorievilkår, 

 – mottakelighet for interferens.

Den foreslåtte analysemetodes egnethet skal vurderes ut fra det vitenskapelig utviklingstrinn på det tidspunkt da 
søknaden inngis.



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/218 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

K a p i t t e l  II

Framlegging av opplysninger og dokumenter

Som for ethvert vitenskapelig arbeid skal dokumentasjonen for prøvingene for restmengder omfatte: 

a) en innledning som avgrenser emnet, med eventuelle hensiktsmessige bibliografiske henvisninger,

b) en detaljert beskrivelse av preparatet, herunder: 

– sammensetning, 

– renhetsgrad, 

– identifikasjon av partiet,

– forholdet til det ferdige preparatet, 

– spesifikk aktivitet og de merkede stoffers isotopiske renhet, 

–  merkede atomers posisjon i molekylet,

c) en detaljert forsøksprotokoll med begrunnelse for eventuell utelatelse av enkelte prøvinger nevnt ovenfor, en 
beskrivelse av anvendte metoder, apparater og materialer, av forsøksdyrenes art, rase eller stamme, opprinnelse, 
antall, leveforhold og fôring,

d) alle resultater som er oppnådd, både gunstige og ugunstige. Originaldata skal beskrives så utførlig at det er mulig 
å vurdere dem kritisk og uavhengig av den fortolkning forfatteren har gitt. Resultatene kan være ledsaget av 
illustrasjoner,

e) en statistisk analyse av resultatene når forsøksprogrammet eller uoverensstemmelser i dataene gjør dette 
nødvendig,

f) en objektiv drøfting av resultatene som er oppnådd, fulgt av forslag til grenseverdier for restmengder av de 
virksomme stoffer preparatet inneholder, med angivelse av restmarkør og målvev, samt forslag som gjelder den 
tilbakeholdingstid som er nødvendig for å sikre at næringsmidler fra behandlede dyr ikke inneholder restmengder 
som kan utgjøre en fare for forbrukerne,

g) en avsluttende ekspertrapport som inneholder en utførlig kritisk analyse av ovennevnte opplysninger i lys av 
det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunkt da søknaden inngis, sammen med et detaljert sammendrag av 
resultatene fra analysene av restmengder og nøyaktige bibliografiske henvisninger. 

DEL 4

Prekliniske og kliniske undersøkelser

Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav j) og artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med bestemmelsene i denne del.

K a p i t t e l  I

Prekliniske krav

Prekliniske undersøkelser er nødvendige for å fastslå preparatets farmakologiske aktivitet og toleranse.

A. FARMAKOLOGI

A.1. Farmakodynamikk 

Undersøkelsen av farmakodynamikk skal utføres etter to forskjellige prinsipper.

For det første skal undersøkelsen gi en fyllestgjørende beskrivelse av virkemåten og de farmakologiske virkninger 
som ligger til grunn for den anbefalte praktiske anvendelse. Resultatene skal uttrykkes i kvantitativ form (kurver for 
dosering/virkning, tid/virkning eller annet) og om mulig sammenlignet med et stoff med kjent virkning. Dersom et 
virksomt stoff hevdes å ha en sterkere virkning, skal forskjellen påvises og være statistisk signifikant. 
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For det andre skal den prøvingsansvarlige gi en generell farmakologisk vurdering av det virksomme stoffet, med særlig 
henblikk på mulige bivirkninger. Generelt skal de viktigste funksjoner undersøkes.

Den prøvingsansvarlige skal studere hvordan tilførselsvei, formulering, osv., virker inn på det virksomme stoffets 
farmakologiske aktivitet.

Etter hvert som den anbefalte dose nærmer seg den dose som kan framkalle bivirkninger, skal undersøkelsene være 
desto grundigere.

Forsøksteknikker som ikke er standard prosedyre, skal beskrives så detaljert at de kan gjentas, og den prøvingsansvarlige 
skal påvise at de gir gyldige resultater. Det skal redegjøres utførlig for forsøksresultatene, og for visse typer forsøk skal 
den statistiske signifikans angis. 

En eventuell kvantitativ endring i reaksjonene som følge av gjentatt tilførsel skal også undersøkes, med mindre det gis 
vektige grunner for at slik undersøkelse er utelatt. 

Kombinasjoner av preparater kan være motivert enten av farmakologiske forhold eller av kliniske indikasjoner. I 
det første tilfellet skal de farmakodynamiske og/eller farmakokinetiske undersøkelsene påvise de interaksjoner som 
gjør selve kombinasjonen verdifull ved klinisk bruk. I det andre tilfellet, der den vitenskapelige begrunnelse for 
kombinasjonen søkes gjennom kliniske forsøk, skal det være undersøkt om kombinasjonens forventede virkninger kan 
påvises hos dyr, og som et minimum skal betydningen av eventuelle bivirkninger kontrolleres. Dersom en kombinasjon 
inneholder et nytt virksomt stoff, skal det først ha vært foretatt en grundig undersøkelse av stoffet. 

A.2. Farmakokinetikk 

I alminnelighet er det i klinisk sammenheng nyttig med grunnleggende farmakokinetiske opplysninger om nye 
virksomme stoffer. 

Farmakokinetiske målsettinger kan deles inn i to hovedområder: 

i) deskriptiv farmakokinetikk, som gjør det mulig å vurdere grunnleggende parametrer som f.eks. utskilling av et 
legemiddel fra organismen, fordelingsvolum, gjennomsnittlig oppholdstid i organismen osv.,

ii) bruk av disse parametrene til å undersøke forholdet mellom tilførselsplan, konsentrasjon i plasma og vev og 
farmakologiske, terapeutiske eller toksiske virkninger. 

Det er som regel nødvendig med farmakokinetiske undersøkelser på de arter preparatet er beregnet på, for å sikre at 
preparatene anvendes med størst mulig virkning og sikkerhet. Slike undersøkelser er særlig nyttige for å bistå klinikeren 
med å fastsette tilførselsplaner (tilførselsvei og -sted, dosering, tilførselshyppighet og -antall osv.) og for å tilpasse 
tilførselsplanene til visse populasjonsvariabler (f.eks. alder, sykdom). Slike undersøkelser kan være mer effektive hos 
visse dyrearter og gir vanligvis flere opplysninger enn tradisjonelle titreringsanalyser. 

For nye kombinasjoner av allerede kjente stoffer som er undersøkt i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, 
kreves ikke farmakokinetiske undersøkelser av den faste kombinasjonen dersom det kan dokumenteres at tilførsel av 
de virksomme stoffene i kombinasjonspreparater ikke endrer deres farmakokinetiske egenskaper. 

A.2.1.Biotilggjengelighet/bioekvivalens 

Det er nødvendig å vurdere biotilgjengeligheten for å avgjøre bioekvivalens 

– ved sammenligning av et preparat med ny formel og et eksisterende preparat,

– ved sammenligning av en ny tilførselsmetode eller -vei og en allerede etablert metode eller -vei, 

– i alle tilfellene omhandlet i artikkel 13 nr. 1.
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B. TOLERANSE HOS DE ARTER PREPARATET ER BEREGNET PÅ 

Formålet med denne undersøkelsen, som skal utføres på alle arter preparatet er beregnet på, er å foreta prøvinger 
av lokal og generell toleranse for preparatet hos alle arter preparatet er beregnet på, med sikte på å fastsette en 
toleransedose som er stor nok til å gi en tilstrekkelig sikkerhetsmargin, samt å beskrive de kliniske symptomene på 
intoleranse ved anbefalt tilførselsvei eller -veier i den utstrekning dette lar seg gjøre ved å øke den terapeutiske dose 
og/eller behandlingens varighet. Forsøksrapporten skal gi flest mulig opplysninger om de forventede farmakologiske 
virkninger og om bivirkninger; bivirkningene skal vurderes ut fra det faktum at forsøksdyrene kan representere en 
meget stor verdi. 

Preparatet skal minst tilføres ved anbefalt tilførselsvei. 

C. RESISTENS

Det skal gis opplysning om framvekst av resistente organismer i forbindelse med preparater som benyttes til å 
forebygge eller behandle infeksjonssykdommer eller parasittangrep hos dyr. 

K a p i t t e l  I I

Kliniske krav

1. Alminnelige prinsipper 

 Formålet med kliniske forsøk er å påvise eller dokumentere preparatets virkning etter tilførsel av anbefalt 
dose, å spesifisere dets indikasjoner og kontraindikasjoner etter art, alder, rase og kjønn, og å kunne gi mer 
presise opplysninger om dets bruksmåte og eventuelle bivirkninger og om sikkerhet og toleranse under normale 
bruksvilkår. 

 Med mindre det foreligger en grunn, skal de kliniske forsøkene utføres ved hjelp av kontrolldyr (kontrollerte 
kliniske forsøk); oppnådd terapeutisk virkning skal sammenlignes med virkningen av et placebopreparat, med 
ingen behandling og/eller med behandling med et preparat som allerede er i bruk og hvis terapeutiske virkning er 
kjent. Alle resultater, både positive og negative, skal oppgis. 

 Det skal opplyses hvilke metoder som er anvendt for å stille diagnosen. Resultatene skal angis ved hjelp av 
kvantitative eller tradisjonelle kliniske kriterier. Det skal anvendes hensiktsmessige statistiske metoder, og valget 
av metode skal begrunnes.

 For et veterinærpreparat som hovedsakelig er beregnet på å øke dyrets ytelse, skal følgende vies særlig 
oppmerksomhet: 

– avkastningen på dyrets ytelse,

– kvaliteten på dyrets ytelse (organoleptiske, ernæringsmessige, hygieniske og teknologiske egenskaper), 

– dyrets næringsverdi og vekst,

– dyrets allmenne helsetilstand. 

 Forsøksresultatene skal bekreftes av resultater oppnådd i praktisk bruk. 

 Dersom søkeren med hensyn til visse terapeutiske indikasjoner kan vise at han ikke er i stand til å framskaffe 
fullstendige opplysninger om den terapeutiske virkning fordi: 

a) de indikasjoner som er angitt for det aktuelle preparat, forekommer så sjelden at søkeren ikke med rimelighet 
kan forventes å framskaffe fullstendige opplysninger,

b) det vitenskapelige utviklingstrinn på det aktuelle tidspunkt ikke gjør det mulig å framskaffe fullstendige 
opplysninger,

kan markedsføringstillatelse gis bare med følgende forbehold: 

a) det aktuelle preparatet tillates utlevert bare mot resept fra veterinær, og kan i visse tilfeller tilføres bare under 
streng veterinærfaglig kontroll,

b) pakningsvedlegget og all annen medisinsk informasjon må gjøre veterinæren oppmerksom på at det i visse 
uttrykkelig nevnte henseender ennå ikke finnes tilstrekkelig informasjon om det aktuelle preparatet. 
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2. Gjennomføring av forsøkene

Alle veterinærkliniske forsøk skal utføres i samsvar med en grundig overveid og detaljert forsøksprotokoll. 
Protokollen skal foreligge skriftlig før forsøkets start. Det skal føres veterinærfaglig tilsyn med forsøksdyrenes 
trivsel, og den skal tas hensyn til ved utarbeidingen av alle forsøksprotokoller og under hele forsøket.

Det skal foreligge på forhånd fastsatte systematiske skriftlige framgangsmåter for organisering, gjennomføring, 
datainnsamling, dokumentasjon og kontroll i forbindelse med kliniske forsøk.

Før et forsøk igangsettes, skal det innhentes skriftlig og informert samtykke fra eieren av dyrene som skal brukes 
i forsøket, og dette skal dokumenteres. Dyrenes eier skal særlig opplyses skriftlig om de konsekvenser deltaking 
i forsøk kan medføre, særlig med hensyn til senere fjerning av behandlede dyr eller om bruk av næringsmidler 
fra behandlede dyr. En kopi av denne meldingen, kontrasignert og datert av dyrenes eier, skal være vedlagt 
forsøksdokumentasjonen. 

Med mindre forsøket utføres som blindforsøk, får bestemmelsene i artikkel 58, 59 og 60 om merking av 
veterinærpreparater tilsvarende anvendelse på merking av preparater beregnet på veterinærkliniske forsøk. I alle 
tilfeller skal påskriften «bare til veterinærkliniske forsøk» vises tydelig på etiketten med en skrift som ikke kan 
fjernes.

K a p i t t e l  I I I

Opplysninger og dokumenter

Som for ethvert vitenskapelig arbeid skal dokumentasjonen om virkning omfatte en innledning som avgrenser emnet, 
ledsaget av eventuelle hensiktsmessige bibliografiske opplysninger.

All preklinisk og klinisk dokumentasjon skal beskrives så utførlig at det kan foretas en objektiv bedømmelse. Alle 
undersøkelser og forsøk skal rapporteres, enten de er gunstige eller ugunstige for søkeren. 

1.  Prekliniske journaler 

  Såfremt det er mulig, skal det gis opplysninger om resultatene av

 a) forsøk som viser farmakologiske virkninger,

 b) forsøk som viser de farmakologiske virkemåter som ligger til grunn for den terapeutiske virkningen,

 c) forsøk som viser de viktigste farmakokinetiske prosessene. 

  Dersom uventede resultater skulle forekomme i løpet av forsøket, skal disse beskrives utførlig. 

  I tillegg skal alle prekliniske undersøkelser omfatte følgende opplysninger: 

 a) et sammendrag,

 b) en detaljert forsøksprotokoll som beskriver anvendte metoder, apparater og materialer og inneholder 
opplysninger om forsøksdyrenes art, alder, vekt, kjønn, antall, rase eller stamme, dyrenes identifikasjon, 
dose, tilførselsvei og tilførselsplan,

 c) eventuelt en statistisk analyse av resultatene,

 d) en objektiv drøfting av resultatene som er oppnådd, med konklusjoner om preparatets sikkerhet og 
virkning.

 Dersom en eller flere av disse opplysninger er utelatt, skal dette begrunnes. 

2.1.  Kliniske journaler 

  Alle opplysninger skal gis av den enkelte forsker ved hjelp av individuelle kliniske journaler ved individuell 
behandling, og kollektive journaler ved kollektiv behandling. 

 Opplysningene skal framlegges i samsvar med følgende inndeling: 

 a) den hovedprøvingsansvarliges navn, adresse, stilling og kvalifikasjoner,

 b) sted og dato for behandlingen, samt navnet og adressen til dyrenes eier,
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 c) detaljerte opplysninger om forsøksprotokollen, med beskrivelse av anvendte metoder, herunder forsøk 
med tilfeldig fordeling og blindforsøk, samt opplysninger om bl.a. tilførselsvei, tilførselsplan, dosering, 
identifikasjon av forsøksdyr, art, rase eller stamme, alder, vekt, kjønn og fysiologisk status,

 d) oppdretts- og fôringsmetode, med opplysning om fôrets sammensetning, og om art og mengde av eventuelle 
tilsetningsstoffer i fôret,

 e) en så detaljert sykehistorie som mulig, eventuelle sykdommer som har brutt ut i forsøksperioden og deres 
forløp,

 f) diagnose og midler som er anvendt for å stille diagnosen,

 g) sykdommens symptomer og alvorlighetsgrad, om mulig angitt ved tradisjonelle kriterier (avkryssing osv.),

 h) nøyaktig identifikasjon av forsøkspreparatet som er anvendt i den kliniske undersøkelsen,

 i) doseringen av preparatet, tilførselsmåte og tilførselsvei, hvor ofte tilførsel har funnet sted, og eventuelle 
forsiktighetsregler ved tilførsel (injeksjoners varighet osv.),

 j) varigheten av behandlingen og av den etterfølgende observasjonsperioden, 

 k) alle opplysninger om preparater (utenom det som prøves) som er blitt tilført i undersøkelsesperioden, enten 
før eller samtidig med forsøkspreparatet; i sistnevnte tilfelle opplysninger om observerte interaksjoner, 

 l) alle resultater av kliniske forsøk (også ugunstige eller negative resultater) med fullstendig angivelse av 
kliniske observasjoner og resultatene av de objektive aktivitetsprøvingene (laboratorieanalyser, fysiologiske 
prøvinger osv.) som er nødvendige for å vurdere søknaden; det skal angis hvilke metoder som er anvendt, 
og betydningen av eventuelle variasjoner i resultatene forklares, (f.eks. forskjeller med hensyn til valg av 
metode, mellom individer eller når det gjelder virkning), påvisning av farmakodynamisk virkning hos dyret 
er ikke i seg selv tilstrekkelig til at det kan trekkes konklusjoner om mulig terapeutisk virkning,

 m) alle opplysninger om utilsiktede virkninger, enten de er skadelige eller ikke, og om tiltak som er truffet i den 
anledning; forholdet mellom årsak og virkning skal om mulig undersøkes,

 n) innvirkning på dyrenes ytelser (f.eks. egglegging, melkeproduksjon og forplantning),

 o) virkninger for kvaliteten på næringsmidler fra behandlede dyr, særlig for preparater som er beregnet på å øke 
ytelsen,

 p) konklusjoner for hvert enkelt tilfelle eller, ved kollektiv behandling, for hvert kollektive tilfelle.

 Dersom en eller flere av opplysningene under bokstav a)-p) er utelatt, skal dette begrunnes. 

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et veterinærpreparat skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
sikre at originaldokumentene som har tjent som grunnlag for de opplysninger som er gitt, oppbevares i minst fem 
år etter tillatelsens utløp. 

2.2. Sammendrag og konklusjoner angående de kliniske observasjoner 

 De kliniske observasjoner skal sammenfattes i en oversikt over forsøkene og deres resultater, med særlig 
angivelse av: 

 a) antall kontrolldyr, antall dyr som er behandlet individuelt eller kollektivt, fordelt etter art, rase eller stamme, 
alder og kjønn,

 b) antall dyr som er blitt tatt ut av forsøkene før tiden og årsakene til dette,

 c) om kontrolldyrene:

 – ikke har fått behandling,

 – har fått et placebopreparat, 

 – har fått et annet tillatt preparat med kjent virkning, 

–  har fått det virksomme stoffet som undersøkes, i en annen form eller ved en annen tilførselsvei,
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 d) hvor ofte det er konstatert bivirkninger,

 e) observert innvirkning på ytelsen (f.eks. egglegging, melkeproduksjon, forplantning og kvalitet på 
næringsmidler),

 f) opplysning om forsøksdyr som kan være særlig mottakelige på grunn av alder, oppdrettsmetode, fôring eller 
tiltenkt bruk, eller som krever at det tas særlig hensyn til deres fysiologiske eller patologiske status,

 g) en statistisk vurdering av resultatene når forsøksprogrammet gjør dette nødvendig. 

 Til slutt skal den prøvingsansvarlige trekke generelle konklusjoner på grunnlag av forsøksmaterialet, og uttale seg 
om hvorvidt preparatet er uskadelig under de foreslåtte bruksvilkår, om preparatets terapeutiske virkning med alle 
nødvendige opplysninger om indikasjoner og kontraindikasjoner, om dosering og behandlingens gjennomsnittlige 
varighet, samt eventuelt om påviste interaksjoner med andre preparater eller med tilsetningsstoffer i fôrvarer, 
særlige forsiktighetsregler ved bruk og kliniske symptomer på overdosering. 

 For kombinasjonspreparater skal den prøvingsansvarlige også trekke konklusjoner med hensyn til preparatets 
sikkerhet og virkning når det sammenlignes med tilførsel av de aktuelle virksomme stoffene hver for seg. 

3. Sluttrapport fra de sakkyndige 

 Sluttrapporten fra de sakkyndige skal inneholde en utførlig kritisk analyse av all preklinisk og klinisk 
dokumentasjon i lys av det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunkt da søknaden inngis, sammen med 
et detaljert sammendrag av resultatene fra de framlagte prøvinger og forsøk og nøyaktige bibliografiske 
henvisninger. 

AVDELING II

Krav til immunologiske veterinærpreparater

Med forbehold for de særlige bestemmelsene fastsatt i Fellesskapets regelverk for kontroll og utryddelse av 
dyresykdommer skal nedenstående bestemmelser gjelde for immunologiske veterinærpreparater. 

DEL 5

Sammendrag av dokumentasjonen

A. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 

Det immunologiske veterinærpreparatet som søknaden gjelder, skal identifiseres med sitt navn og med navnet på det 
eller de virksomme stoffet/stoffene, samt styrkegrad og legemiddelform, tilførselsmåte og -vei og en beskrivelse av 
preparatets endelige salgsforpakning. 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt produsentenes navn og adresse og de steder som har medvirket på de ulike 
stadier av framstillingen (herunder produsenten av det ferdige preparatet og produsenten eller produsentene av det eller 
de virksomme stoffet/stoffene), samt navn og adresse på eventuell importør.

Søkeren skal oppgi hvor mange bind med dokumentasjon som framlegges til støtte for søknaden og titlene på disse, 
samt hvilke prøver som eventuelt vedlegges. 

Til de administrative opplysningene skal det vedlegges et dokument som viser at produsenten har tillatelse til å produsere 
immunologiske veterinærpreparater som definert i artikkel 44 (vedlagt en kort beskrivelse av produksjonsstedet). 
Videre skal det framlegges en liste over organismer som håndteres på produksjonsstedet. 

Søkeren skal sende inn en liste over de stater der tillatelse er gitt, en kopi av alle oversikter over preparatets egenskaper 
i samsvar med artikkel 14 slik de er godkjent av medlemsstatene, samt en liste over de stater der søknad er inngitt.

B. OVERSIKT OVER PREPARATETS EGENSKAPER

Søkeren skal framlegge et forslag til oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 14. 

I tillegg skal søkeren vedlegge en eller flere prøver eller modeller av veterinærpreparatets salgsforpakning, samt et 
pakningsvedlegg dersom dette kreves.
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C. EKSPERTRAPPORTER

I samsvar med artikkel 15 nr. 2 og 3 skal det framlegges rapporter fra sakkyndige om alle sider ved dokumentasjonen.

Hver ekspertrapport skal bestå av en kritisk vurdering av de ulike prøvinger og/eller forsøk som er utført i samsvar 
med dette direktiv, og inneholde alle opplysninger av betydning for vurderingen. Den sakkyndige skal uttale seg om 
hvorvidt det foreligger tilstrekkelige garantier med hensyn til det aktuelle preparatets kvalitet, sikkerhet og virkning. Et 
sammendrag av fakta er ikke tilstrekkelig. 

Alle viktige opplysninger skal sammenfattes i et vedlegg til ekspertrapporten, om mulig i tabellform eller i form 
av grafiske framstillinger. Ekspertrapporten og sammenfatningen skal inneholde nøyaktige krysshenvisninger til 
opplysningene i hoveddokumentasjonen. 

Hver ekspertrapport skal utarbeides av en person med egnede kvalifikasjoner og erfaring. Den skal signeres og 
dateres av den sakkyndige, og vedlegges en kortfattet beskrivelse av den sakkyndiges kvalifikasjoner, utdanning og 
yrkeserfaring. Den sakkyndiges yrkesmessige forhold til søkeren skal oppgis. 

DEL 6

Analytiske (fysikalsk-kjemiske, biologiske eller mikrobiologiske) prøvinger av immunologiske 
veterinærpreparater

Alle prøvingsmetoder skal svare til den vitenskapelige kunnskap på det aktuelle tidspunkt, og metodene skal være 
validert; resultatene av valideringsundersøkelsene skal framlegges. 

Prøvingsmetoden eller -metodene skal beskrives så utførlig at de kan gjentas i kontrollprøvinger som utføres på 
anmodning fra vedkommende myndighet; spesialapparater og -utstyr som er benyttet, skal beskrives i tilstrekkelig 
detalj, og eventuelt være ledsaget av et diagram. Formlene for laboratoriereagensene skal om nødvendig suppleres 
med framstillingsmåten. For prøvingsmetoder som er oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats 
farmakopé, kan denne beskrivelsen erstattes av en nøyaktig henvisning til vedkommende farmakopé. 

A. KVALITATIVE OG KVANTITATIVE OPPLYSNINGER OM BESTANDDELENE 

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav c) skal være vedlagt en søknad om marked
sføringstillatelse, skal gis i samsvar med nedenstående krav.

1.  Kvalitativ sammensetning

  Med «kvalitativ sammensetning» av alle bestanddelene i det immunologiske veterinærpreparatet menes 
betegnelsen på eller beskrivelsen av 

 – det eller de virksomme stoffet/stoffene, 

 – tilsetningsstoffenes bestanddeler, 

 – hjelpestoffenes bestanddeler, uansett art eller anvendt mengde, herunder konserveringsmidler, stabilisatorer, 
emulgatorer, fargestoffer, smakskorrigerende stoffer, aromastoffer, markører osv., 

 – de av legemiddelformens bestanddeler som skal tilføres dyr. 

  Disse opplysningene skal suppleres med alle relevante opplysninger om beholderen og eventuelt om dens 
lukkemekanisme, samt opplysninger om innretninger som det immunologiske veterinærpreparatet skal brukes 
eller tilføres med, og som leveres sammen med preparatet. 

2.  Med «alminnelig anvendt betegnelse» i beskrivelsen av immunologiske veterinærpreparaters bestanddeler 
menes, med forbehold for anvendelsen av de øvrige bestemmelser i artikkel 12 nr. 3 bokstav c): 

 – for stoffer som er oppført i Den europeiske farmakopé eller, om de ikke finnes der, i en medlemsstats 
nasjonale farmakopé, hovedbetegnelse som er brukt i overskriften i den aktuelle monografien, noe som er 
obligatorisk for alle slike stoffer, med henvisning til vedkommende farmakopé, 
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 – for øvrige stoffer, det internasjonale fellesnavn som anbefales av Verdens helseorganisasjon, samt eventuelt 
et annet fellesnavn eller, i mangel av dette, den nøyaktige vitenskapelige betegnelse; stoffer som ikke har 
et internasjonalt fellesnavn eller en nøyaktig vitenskapelig betegnelse, skal betegnes ved opplysning om 
opprinnelse og framstillingsmåte, eventuelt supplert med andre relevante opplysninger, 

 – for fargestoffer, opplysning om det E-nummeret de er tildelt i direktiv 78/25/EØF.

3. Kvantitativ sammensetning

 For å angi den «kvantitative sammensetning» av et immunologisk veterinærpreparats virksomme stoffer er det 
nødvendig, dersom det er mulig, for hvert virksomt stoff å angi antall organismer, spesifikt proteininnhold, 
masse, antall internasjonale enheter (IE) eller enheter for biologisk aktivitet, enten per doseringsenhet eller per 
volumenhet, og for tilsetningsstoffet og hjelpestoffene å angi masse eller volum for hvert av dem, idet det tas 
hensyn til anvisningene under avsnitt B. 

 Når en internasjonal enhet for biologisk aktivitet er definert, skal denne brukes. 

 Enheter for biologisk aktivitet der det ikke foreligger offentliggjorte data, skal uttrykkes på en slik måte at de 
gir entydig informasjon om stoffenes aktivitet, f.eks. ved å angi den immunologiske virkning som metoden til å 
bestemme doseringen bygger på. 

4. Farmasøytisk utviklingsarbeid 

 Valget av sammensetning, bestanddeler og beholder skal forklares. Forklaringen skal underbygges med 
vitenskapelige data fra det farmasøytiske utviklingsarbeidet. Overdosering i forbindelse med framstillingen skal 
angis og begrunnes. Virkningen av eventuelle konserveringssystemer skal påvises. 

B. BESKRIVELSE AV FRAMSTILLINGSMÅTEN FOR DET FERDIGE PREPARATET 

Beskrivelsen av framstillingsmåten som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav d) skal være vedlagt søknaden om 
markedsføringstillatelse, skal være avfattet slik at den gir en tilfredsstillende oversikt over hva slags prosesser som er 
anvendt. 

Den skal derfor som minst omfatte: 

– en omtale av de forskjellige faser i framstillingen (herunder rensemetodene), slik at det er mulig å vurdere om 
den metoden som er anvendt i framstillingen kan gjentas, samt vurdere risiko for skadevirkninger på det ferdige 
preparatet, f.eks. mikrobiologisk kontaminering,

– ved kontinuerlig framstilling, fullstendige opplysninger om de forsiktighetsregler som er fulgt for å sikre at alle 
partier av det ferdige produkt er ensartede og homogene,

– en angivelse av stoffer som ikke kan gjenvinnes under framstillingen, 

– en utførlig beskrivelse av hvordan blandingen foretas, med kvantitative opplysninger om alle anvendte stoffer, 

– en angivelse av de stadier i framstillingen hvor det tas prøver med henblikk på kontrollprøving under 
framstillingsprosessen.

C. PRODUKSJON OG KONTROLL AV UTGANGSMATERIALENE 

I dette avsnitt menes med «utgangsmaterialer» samtlige bestanddeler som brukes i produksjonen av det immunologiske 
veterinærpreparatet. Dyrkingsmedier som anvendes i produksjonen av det virksomme stoffet, betraktes som ett enkelt 
utgangsmateriale. 

Dersom det dreier seg om: 

– et virksomt stoff som ikke er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 

 eller 

– et virksomt stoff som er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, som er framstilt 
etter en metode som kan etterlate urenheter som ikke er nevnt i monografien i vedkommende farmakopé og der 
monografien er uegnet for en tilstrekkelig kvalitetskontroll, 
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og stoffet er framstilt av en annen person enn søkeren, kan sistnevnte treffe de nødvendige tiltak for at produsenten av det 
virksomme stoffet overleverer en utførlig beskrivelse av framstillingsmetoden, kvalitetskontrollen under framstillingen 
og valideringen av prosessen, direkte til vedkommende myndigheter. I så fall skal imidlertid produsenten gi søkeren 
alle opplysninger som er nødvendige for at sistnevnte kan ta ansvar for preparatet. Produsenten skal forplikte seg 
skriftlig overfor søkeren til å garantere ensartethet mellom produksjonspartiene og ikke endre framstillingsprosessen 
eller spesifikasjonene uten å underrette søkeren. Opplysninger og dokumenter til støtte for søknad om en slik endring 
skal framlegges for vedkommende myndigheter. 

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) og artikkel 13 nr. 1 skal være 
vedlagt søknaden om markedsføringstillatelse, skal omfatte resultatene av prøvinger i forbindelse med kvalitetskontroll 
av samtlige anvendte bestanddeler. Opplysningene og dokumentene skal framlegges i samsvar med nedenstående 
bestemmelser. 

1. Utgangsmaterialer som er oppført i farmakopeer

 Monografiene i Den europeiske farmakopé får anvendelse på alle stoffer som er oppført der.

 For øvrige stoffers vedkommende kan den enkelte medlemsstat kreve at dens nasjonale farmakopé skal legges til 
grunn for preparater som framstilles på dens territorium. 

 For anvendelse av bestemmelsene i artikkel 12 nr. 3 bokstav i) er det tilstrekkelig at bestanddelene samsvarer 
med bestemmelsene i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé. I så fall kan beskrivelsen av 
analysemetodene erstattes med en utførlig henvisning til den aktuelle farmakopeen. 

 Henvisning til farmakopeer i tredjestater kan tillates dersom preparatet verken er beskrevet i Den europeiske 
farmakopé eller i vedkommende nasjonale farmakopé; i så fall skal den anvendte monografi framlegges, 
eventuelt sammen med en oversettelse foretatt på søkerens ansvar. 

 Fargestoffer skal under alle omstendigheter oppfylle kravene i direktiv 78/25/EØF. 

 De rutinemessige prøvingene som foretas av hvert parti med utgangsmaterialer, skal være som angitt i søknaden 
om markedsføringstillatelse. Dersom det benyttes andre prøvinger enn dem som er nevnt i farmakopeen, skal det 
godtgjøres at utgangsmaterialene oppfyller kvalitetskravene i farmakopeen. 

 Dersom en spesifikasjon eller andre bestemmelser i en monografi i Den europeiske farmakopé eller i en 
medlemsstats nasjonale farmakopé ikke er tilstrekkelig til å garantere stoffets kvalitet, kan vedkommende 
myndigheter kreve at den som søker om markedsføringstillatelse, gir mer formålstjenlige opplysninger. 

 Vedkommende myndigheter skal underrette de myndigheter som er ansvarlige for den aktuelle farmakopeen. Den 
som søker om markedsføringstillatelse for preparatet, skal gi myndighetene som er ansvarlige for vedkommende 
farmakopé, opplysninger om den angivelige mangelen i monografien og om tilleggsspesifikasjonene som er 
anvendt. 

 Dersom et utgangsmateriale er beskrevet verken i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 
kan samsvar med monografien i en tredjestats farmakopé godtas; i så fall skal søkeren framlegge en kopi av 
monografien, om nødvendig sammen med en validering av analysemetodene oppført i monografien, og eventuelt 
en oversettelse av denne. For virksomme stoffer skal det påvises at monografien er egnet til kontroll av stoffenes 
kvalitet på en tilfredsstillende måte. 

2. Utgangsmaterialer som ikke er oppført i noen farmakopé 

2.1. Utgangsmaterialer av biologisk opprinnelse 

 Beskrivelsen skal gis i form av en monografi.

 Når det er mulig, skal produksjon av vaksiner baseres på et stampartisystem og etablerte cellebanker. Ved 
produksjon av immunologiske veterinærpreparater som består av sera, skal produksjonsdyrenes opprinnelse, 
allmenne helsetilstand og immunologiske status angis; definerte blandinger av utgangsmaterialer skal anvendes. 

 Utgangsmaterialenes opprinnelse og bakgrunn skal angis og dokumenteres. For utgangsmaterialer framstilt 
ved genteknikk skal disse opplysningene være tilstrekkelig utførlige, særlig med hensyn til beskrivelsen av 
utgangsceller eller -stammer, konstruksjon av ekspresjonsvektor (navn, opprinnelse, replikonfunksjon, promotor 
og forsterker og andre regulerende elementer), kontroll av faktisk innført DNA- eller RNA-sekvens, av 
oligonukleotide sekvenser av plasmidvektor i celler, av plasmid brukt til kotransfeksjon, av gener som er tilføyd 
eller fjernet, av sluttkonstruksjonens biologiske egenskaper og uttrykte gener, kopiantall og genetisk stabilitet. 
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 Stammateriale, herunder cellebanker og råserum til produksjon av antiserum, skal identifiseres og undersøkes for 
fremmedstoffer. 

 Det skal framlegges opplysninger om alle stoffer av biologisk opprinnelse som er anvendt på hvert stadium i 
framstillingsprosessen. Opplysningene skal omfatte

 – en utførlig beskrivelse av utgangsmaterialenes opprinnelse, 

 – en utførlig beskrivelse av enhver form for behandling, rensing og inaktivering, som er benyttet, med 
opplysninger om validering av anvendte metoder og kontroll under framstillingen, 

 – en utførlig beskrivelse av alle prøvinger som er foretatt for å avdekke kontaminering, utført på hvert 
produksjonsparti. 

 Dersom forekomst av fremmedstoffer påvises eller mistenkes, skal det aktuelle materialet fjernes, eller helt 
unntaksvis brukes bare når videre bearbeiding av produktet fører til at slike fremmedstoffer elimineres og/eller 
inaktiveres; eliminering og/eller inaktivering av slike fremmedstoffer skal dokumenteres. 

 Når det brukes cellebanker, skal det påvises at celleegenskapene forblir uendret opp til det høyeste passasjenivå 
som ble anvendt under produksjonen. 

 For svekkede levende vaksiner skal det dokumenteres at stammaterialets svekkelsesegenskaper er stabile. 

 Prøver av de biologiske utgangsmaterialene eller reagensene som er brukt i prøvingene, skal eventuelt framlegges 
for vedkommende myndigheter med henblikk på kontrollprøving.

2.2. Utgangsmaterialer av ikke-biologisk opprinnelse 

 Beskrivelsen skal gis i form av en monografi som skal omhandle følgende avsnitt: 

 – utgangsmaterialets navn, svarende til kravene under avsnitt A nr. 2, skal suppleres med handelsnavn eller 
vitenskapelig betegnelse, 

 – beskrivelse av utgangsmaterialet, utformet i samsvar med den form som benyttes for beskrivende avsnitt i 
Den europeiske farmakopé, 

 – utgangsmaterialets funksjon, 

 – identifiseringsmetoder, 

 – renheten skal beskrives i forhold til samtlige urenheter som kan forventes og særlig i forhold til urenheter 
som kan ha en skadelig virkning og, om nødvendig, til urenheter som, dersom det tas hensyn til den 
stoffkombinasjonen søknaden gjelder, kan ha negativ innvirkning på preparatets holdbarhet, eller som kan 
fordreie analyseresultatene. Det skal gis en kort beskrivelse av de prøvinger som gjennomføres for å fastslå 
renheten i hvert parti av utgangsmaterialer,

 – eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring av utgangsmaterialene, samt om nødvendig deres 
holdbarhetstid, skal angis. 

D.  SÆRLIGE TILTAK FOR Å HINDRE OVERFØRING AV SPONGIFORM ENCEFALOPATI HOS DYR

Søkeren må godtgjøre at veterinærpreparatet er framstilt i samsvar med rettledningen for størst mulig reduksjon av 
risikoen for overføring gjennom veterinærpreparater av agenser for spongiform encefalopati hos dyr, med ajourføringer, 
offentliggjort av Europakommisjonen i bind 7 av publikasjonen «Regler for legemidler i Det europeiske Fellesskap».

E.  KONTROLLPRØVING UNDER PRODUKSJONEN 

1.  De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) skal være vedlagt søknaden 
om markedsføringstillatelse, skal særlig omfatte opplysninger om de kontrollprøvinger som kan foretas av 
mellomproduktene med sikte på å sikre en ensartet produksjonsprosess og et ensartet sluttprodukt.
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2.  For inaktiverte eller detoksifiserte vaksiner skal inaktiveringen eller detoksifiseringen kontrolleres under hver 
produksjonsperiode, umiddelbart etter at inaktiverings- eller detoksifiseringsprosessen har funnet sted. 

F. KONTROLLPRØVING AV DET FERDIGE PREPARATET

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) og artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal særlig omfatte opplysninger om kontrollprøvingene av det ferdige preparatet. 
Når det foreligger formålstjenlige monografier, dersom det benyttes andre prøvingsmetoder og grenseverdier enn dem 
som er nevnt i de generelle monografiene i Den europeiske farmakopé eller, om de ikke finnes der, i en medlemsstats 
nasjonale farmakopé, skal det dokumenteres at det ferdige preparatet ville, dersom prøvingene ble utført i samsvar med 
disse monografier, tilfredsstille kvalitetskravene i nevnte farmakopé for vedkommende legemiddelform. Søknaden om 
markedsføringstillatelse skal inneholde en oversikt over hvilke undersøkelser som er utført på representative prøver 
av hvert parti av det ferdige preparatet. Hyppigheten av de undersøkelser som ikke gjennomføres på hvert parti, skal 
angis. Frigivingsgrensene skal angis. 

1. Generelle egenskaper ved det ferdige preparatet

 Visse prøvinger av de generelle egenskapene skal alltid inngå i prøvingene av det ferdige preparatet, selv om de 
ble utført under framstillingsprosessen. 

 Disse prøvingene skal når det er relevant omfatte kontroll av gjennomsnittsvekt og høyeste tillatte avvik, 
mekaniske, fysiske, kjemiske eller mikrobiologiske prøvinger og prøvinger av fysiske egenskaper som densitet, 
pH-verdi, brytningindeks osv. For hver av disse egenskapene skal søkeren i hvert enkelt tilfelle nøyaktig angi 
spesifikasjoner med passende konfidensintervaller.

2. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene

 For alle prøvinger skal analysemetodene for det ferdige preparatet beskrives med tilstrekkelig nøyaktighet til at 
de uten vanskelighet kan gjentas.

 Kvantitativ bestemmelse av biologisk aktivitet i det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene skal utføres 
enten med en representativ prøve av produksjonspartiet eller med et antall doseringsenheter som analyseres hver 
for seg. 

 Når det er nødvendig, skal det også utføres en identifikasjonsprøving.

 I visse unntakstilfeller der kvantitativ bestemmelse av virksomme stoffer i stort antall eller i svært små 
mengder ville kreve møysommelige undersøkelser som vanskelig kan gjennomføres for hvert produksjonsparti, 
godtas det at ett eller flere virksomme stoffer i det ferdige preparatet ikke bestemmes kvantitativt, under den 
uttrykkelige forutsetning at det foretas kvantitativ bestemmelse på mellomproduktene så sent som mulig i 
framstillingsprosessen. Dette unntak kan ikke utvides til også å omfatte karakterisering av vedkommende stoffer. 
Denne forenklede framgangsmåten skal suppleres med en metode for kvantitativ vurdering som gjør det mulig 
for vedkommende myndigheter å kontrollere at et immunologisk veterinærpreparat som markedsføres, samsvarer 
med formelen.

3. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av tilsetningsstoffer 

 I den utstrekning analysemetoder er tilgjengelige, skal tilsetningsstoffets mengde, art og bestanddeler kontrolleres 
på det ferdige preparatet.

4. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av bestanddeler i hjelpestoffer

 I den utstrekning det er nødvendig, skal det minst foretas identifikasjonsprøving av hjelpestoffet eller -stoffene. 

 Den foreslåtte metode for identifikasjon av fargestoffer må gjøre det mulig å kontrollere at de er oppført i 
fortegnelsen i vedlegget til direktiv 78/25/EØF. 

 En øvre-og-nedre-grense-prøving skal være obligatorisk for konserveringsmidler og en øvre-grense-prøving skal 
være obligatorisk for alle andre bestanddeler i hjelpestoffet som kan antas å gi en bivirkning. 

5. Prøving av sikkerhet

 I tillegg til forsøksresultater framlagt i samsvar med del 7 i dette vedlegg, skal dokumentasjonen inneholde 
opplysninger om prøving av sikkerheten. Disse opplysningene skal fortrinnsvis komme fra overdoseringsund
ersøkelser utført på minst én av de mest sensitive arter preparatet er beregnet på, og minst ved den anbefalte 
tilførselsvei som medfører høyest risiko. 
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6. Sterilitets- og renhetsprøvinger 

 Forsøk som kan påvise fravær av kontaminering fra fremmedstoffer eller andre stoffer, skal utføres i samsvar med 
det immunologiske veterinærpreparatets art, framstillingsmetoden og framstillingsvilkårene.

7. Inaktivering 

 Når det er relevant, skal inaktivering kontrolleres på preparatet i endelig beholder.

8. Restfuktighet 

 Hvert parti av et frysetørket preparat skal kontrolleres for restfuktighet. 

9. Ensartethet mellom produksjonspartiene

 For å sikre at preparatets virkning er den samme fra ett produksjonsparti til det neste, og for å påvise samsvar med 
spesifikasjonene, skal det foretas styrkebestemmelser basert på metoder in vitro eller in vivo, herunder egnede 
referansematerialer når det er mulig, på hver bulkvare eller på hvert produksjonsparti med ferdige preparater med 
egnede konfidensintervaller; i særlige tilfeller kan styrkebestemmelsen utføres på et mellomstadium, så sent som 
mulig i framstillingsprosessen. 

G. HOLDBARHETSPRØVING 

De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav f) og i) skal være vedlagt søknaden om 
markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med nedenstående bestemmelser.

Søkeren skal beskrive de prøvinger som er gjort for underbygge den foreslåtte holdbarhetstiden. Undersøkelsene 
skal alltid være sanntidsundersøkelser; de skal utføres på et tilstrekkelig antall partier produsert i samsvar med den 
beskrevne produksjonsprosessen og på preparater i endelig beholder; prøvingene omfatter biologiske og fysikalsk-
kjemiske holdbarhetsprøvinger.

Konklusjonene skal inneholde de analyseresultater som ligger til grunn for den foreslåtte holdbarhetstiden under 
samtlige foreslåtte lagringsvilkår.

For preparater som tilføres i fôret, må det også om nødvendig gis opplysning om preparatets holdbarhetstid på de 
forskjellige blandingsstadier, når blandingen er i samsvar med den anbefalte bruksanvisningen. 

Dersom et ferdig preparat må rekonstitueres før tilførsel, skal det gis opplysning om anbefalt holdbarhetstid for 
preparatet rekonstituert i samsvar med anbefalingen. Det skal framlegges opplysninger som underbygger den foreslåtte 
holdbarhetstiden for det rekonstituerte preparatet.

DEL 7

Prøving av sikkerhet

A. INNLEDNING 

1.  Prøvinger av sikkerhet skal vise den potensielle risiko som kan forekomme ved bruk av det immunologiske 
veterinærpreparatet på dyr under de foreslåtte bruksvilkår; denne risikoen skal vurderes i forhold til preparatets 
potensielle nytte.

  For immunologiske veterinærpreparater som består av levende organismer, særlig organismer som kan overføres 
av vaksinerte dyr, er det nødvendig å vurdere den potensielle risikoen for uvaksinerte dyr som tilhører samme 
rase eller enhver annen rase som kan bli eksponert.

2.  De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav j) og artikkel 13 nr. 1 skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at laboratorieforsøkene gjennomføres i samsvar med prinsippene for god 
laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF og 88/320/EØF. 
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B. GENERELLE KRAV 

1. Prøvinger av sikkerhet skal utføres på den dyreart preparatet er beregnet på. 

2. Anvendt dose skal tilsvare den preparatmengde som er anbefalt i bruksanvisningen og inneholde den høyeste titer 
eller styrke som det søkes for.

3. Prøven som skal benyttes i prøvingen av sikkerhet, skal tas fra ett eller flere partier som er produsert i samsvar 
med framstillingsprosessen beskrevet i søknaden om markedsføringstillatelse. 

C. LABORATORIEUNDERSØKELSER 

1. Sikkerhet ved tilførsel av enkeltdose 

 Det immunologiske veterinærpreparatet skal tilføres alle dyrearter og -kategorier det er beregnet på, herunder 
dyr av laveste anbefalte alder, i anbefalt dose og ved alle anbefalte tilførselsveier. Dyrene skal holdes under 
observasjon og undersøkes for tegn på lokale eller systemiske reaksjoner. Disse undersøkelser skal eventuelt 
omfatte utførlige makroskopiske eller mikroskopiske undersøkelser post mortem av injeksjonsstedet. Andre 
objektive kriterier skal registreres, som f.eks. rektal temperatur og måling av ytelser. 

 Dyrene skal observeres og undersøkes til det ikke kan ventes flere reaksjoner, men i alle tilfeller skal observasjons- 
og undersøkelsesperioden vare i minst 14 dager etter tilførsel. 

2. Sikkerhet ved tilførsel av en overdose 

 En overdose av det immunologiske veterinærpreparat skal tilføres den mest sensitive kategori av de dyr preparatet 
er beregnet på, ved alle anbefalte tilførselsveier. Dyrene skal holdes under observasjon og undersøkes for tegn 
på lokale eller systemiske reaksjoner. Andre objektive kriterier skal registreres, som f.eks. rektal temperatur og 
måling av ytelser. 

 Dyrene skal observeres og undersøkes i minst 14 dager etter tilførsel. 

3. Sikkerhet ved gjentatt tilførsel av enkeltdose 

 Gjentatt tilførsel av enkeltdose kan kreves for å avdekke enhver bivirkning som kan forårsakes av slik tilførsel. 
Disse undersøkelsene skal utføres på den mest sensitive kategori av de dyr preparatet er beregnet på, ved anbefalt 
tilførselsvei. 

 Dyrene skal observeres og undersøkes i minst 14 dager etter siste tilførsel for tegn på lokale eller systemiske 
reaksjoner. Andre objektive kriterier skal registreres, som f.eks. rektal temperatur og måling av ytelser. 

4. Undersøkelse av forplantningsevnen 

 Undersøkelse av forplantningsevnen skal overveies når visse opplysninger tyder på at utgangsmaterialet for 
preparatet kan være en mulig risikofaktor. Forplantningsfunksjonen skal undersøkes hos hanner og ikke-drektige 
og drektige hunner, som skal undersøkes ved bruk av anbefalt dose og anbefalte tilførselsveier. Det er i tillegg 
nødvendig å undersøke skadelige virkninger på avkommet, samt teratogene og abortframkallende virkninger. 

 Disse undersøkelser kan utgjøre en del av prøvingene av sikkerhet som beskrevet i nr. 1. 

5. Undersøkelse av immunologiske funksjoner 

 Dersom det aktuelle immunologiske veterinærpreparatet kan ha skadelig innvirkning på det vaksinerte dyrs eller 
dets avkoms immunsvar, skal det foretas egnede undersøkelser av de immunologiske funksjoner. 

6. Særlige krav for levende vaksiner 

6.1. Spredning av vaksinestammen 

 Spredning av vaksinestammen fra vaksinerte til uvaksinerte dyr av den art preparatet er beregnet på, skal 
undersøkes ved å bruke den anbefalte tilførselsvei som gir størst risiko for spredning. Det kan videre være 
nødvendig å undersøke spredning av vaksinestammen til dyr som preparatet ikke er beregnet på, men som kan 
være sensitive for en levende vaksine. 
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6.2. Spredning i vaksinerte dyr 

 Avføring, urin, melk og egg samt orale, nasale og andre sekreter skal undersøkes for forekomst av organismen 
som brukes som vaksine. Videre kan det kreves at det undersøkes om vaksinestammen spres i kroppen, med særlig 
vekt på de steder der vedkommende organisme formeres lettest. Disse undersøkelser må foretas når det dreier seg 
om levende vaksiner mot velkjente zoonotiske sykdommer hos dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon.

6.3. Svekkede vaksiners reversjon til virulens 

 Reversjon til virulens skal undersøkes med materiale fra det passasjenivå mellom stammaterialet og sluttproduktet 
som er minst svekket. Den første vaksineringen utføres ved den anbefalte tilførselsvei som mest sannsynlig vil 
føre til reversjon til virulens. Det må foretas en serie på minst fem passasjer på dyr preparatet er beregnet på. Når 
dette ikke er teknisk mulig på grunn av utilstrekkelig evne hos organismen til å reprodusere, skal det foretas så 
mange passasjer som mulig. Om nødvendig kan formering in vitro av organismen utføres mellom to passasjer in 
vivo. Passasjene foretas ved den tilførselsvei som mest sannsynlig vil medføre reversjon til virulens. 

6.4. Vaksinestammens biologiske egenskaper 

 Andre undersøkelser kan være nødvendige for å kunne bestemme vaksinestammens biologiske egenskaper (f.eks. 
nevrotropisme) med størst mulig nøyaktighet.

6.5. Rekombinasjon eller genomisk omgruppering av stammer 

 Sannsynligheten for rekombinasjon eller genomisk omgruppering med feltstammer eller med andre stammer skal 
undersøkes. 

7. Undersøkelse av restmengder 

 Det er vanligvis ikke nødvendig med undersøkelser av restmengder i immunologiske veterinærpreparater. Når 
tilsetningsstoffer og/eller konserveringsmidler brukes i framstillingen av immunologiske veterinærpreparater, 
skal imidlertid muligheten for at restmengder blir igjen i næringsmidlene tas i betraktning. Virkningen av slike 
restmengder skal eventuelt undersøkes. For levende vaksiner mot zoonotiske sykdommer er det i tillegg til 
undersøkelsene beskrevet i nr. 6.2. ovenfor nødvendig å bestemme restmengdene på injeksjonsstedet. 

 Det skal foreslås en tilbakeholdingstid, som skal vurderes i forhold til alle restmengdeundersøkelser som er 
foretatt. 

8. Interaksjoner

 Alle kjente interaksjoner med andre preparater skal angis. 

D. FELTUNDERSØKELSER 

Med mindre begrunnelse foreligger, skal opplysninger fra feltundersøkelser framlegges til støtte for 
laboratorieforsøkene. 

E. ØKOTOKSISITET 

Formålet med undersøkelse av et immunologisk veterinærpreparats økotoksisitet er å vurdere hvilke skadevirkninger 
som bruk av preparatet eventuelt kan påføre miljøet, og å bestemme hvilke forsiktighetsregler som kan være nødvendige 
for å redusere denne risiko.

En vurdering av økotoksisitet skal være obligatorisk for alle søknader om markedsføringstillatelse for immunologiske 
veterinærpreparater, med unntak av søknader som er sendt inn i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav j) og 
artikkel 13 nr. 1. 

Vurderingen skal vanligvis utføres i to faser. 

Første fase av vurderingen skal alltid utføres. Den prøvingsansvarlige skal vurdere i hvilken grad preparatet, preparatets 
virksomme stoffer eller relevante stoffskifteprodukter kan påvirke miljøet, idet det tas hensyn til

– de arter preparatet er beregnet på og det foreslåtte bruksmønster (f.eks. kollektiv eller individuell behandling av 
dyr), 
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– tilførselsmåte, særlig sannsynligheten for at preparatet går direkte ut i økosystemet, 

– mulig utskilling av preparatet, dets virksomme stoffer eller relevante stoffskifteprodukter i miljøet via behandlede 
dyr, persistens i slike ekskreter, 

– disponering av ubrukte preparater eller avfall.

Dersom konklusjonene fra første fase tyder på at miljøet kan bli eksponert for preparatet, skal søkeren gå videre til 
annen fase og vurdere preparatets mulige økotoksisitet. For dette formål skal han ta i betraktning i hvor stor grad og 
hvor lenge miljøet blir eksponert for preparatet samt de opplysningene om dets fysikalsk-kjemiske, farmakologiske 
og/eller toksikologiske egenskaper som er framkommet under andre undersøkelser og forsøk som kreves etter dette 
direktiv. Når det er nødvendig, skal det utføres ytterligere undersøkelser av preparatets innvirkning (på jord, vann, luft, 
systemer i vann, organismer utenfor målgruppen).

Slike ytterligere undersøkelser av det immunologiske veterinærpreparatet og/eller de virksomme stoffer og/eller de 
utskilte stoffskifteproduktene skal utføres i samsvar med forsøksprotokollene fastsatt i vedlegg V til rådsdirektiv 
67/548/EØF, eller når et sluttpunkt ikke i tilstrekkelig grad omfattes av disse protokollene, i samsvar med andre 
internasjonalt anerkjente protokoller. Antall prøvinger og hvilke typer prøvinger og kriterier for vurdering av resultatene 
som skal legges til grunn, avhenger av det vitenskapelige utviklingstrinn på det tidspunkt da søknaden inngis.

DEL 8

Undersøkelser av virkning

A. INNLEDNING 

1. Formålet med de undersøkelser som er beskrevet i denne del, er å påvise eller bekrefte virkningen av det 
immunologiske veterinærpreparatet. Alle påstander fra søkeren med hensyn til preparatets egenskaper, virkning 
og bruk skal bekreftes av resultatene av spesifikke undersøkelser nevnt i søknaden om markedsføringstillatelse. 

2. De opplysninger og dokumenter som i henhold til artikkel 12 nr. 3 bokstav i) og j) og artikkel 13 nr. 1 skal være 
vedlagt søknaden om markedsføringstillatelse, skal framlegges i samsvar med nedenstående bestemmelser.

3. Alle veterinærkliniske forsøk skal utføres i samsvar med en grundig overveid og detaljert forsøksprotokoll. 
Protokollen skal foreligge skriftlig før forsøkets start. Det skal føres veterinærfaglig tilsyn med forsøksdyrenes 
trivsel, og den skal tas hensyn til ved utarbeidingen av alle forsøksprotokoller og under hele forsøket. 

 Det skal foreligge på forhånd fastsatte systematiske skriftlige framgangsmåter for organisering, gjennomføring, 
datainnsamling, dokumentasjon og kontroll i forbindelse med kliniske forsøk. 

4. Før forsøkets start skal det innhentes skriftlig og informert samtykke fra eieren av de dyrene som skal brukes i 
forsøket, og dette skal dokumenteres. Dyrenes eier skal særlig opplyses skriftlig om de konsekvenser deltaking 
i forsøk kan medføre, særlig med hensyn til senere fjerning av behandlede dyr eller bruk av næringsmidler 
fra behandlede dyr. En kopi av meldingen, kontrasignert og datert av dyrets eier, skal være vedlagt 
forsøksdokumentasjonen. 

5. Med mindre forsøket utføres som blindforsøk, får bestemmelsene i artikkel 58, 59 og 60 tilsvarende anvendelse 
for merking av preparater beregnet på veterinærkliniske forsøk. I alle tilfeller skal påskriften «bare til 
veterinærkliniske forsøk» vises tydelig på etiketten med en skrift som ikke kan fjernes. 

B. GENERELLE KRAV 

1. Valg av vaksinestammer skal begrunnes ut fra epizoologiske opplysninger. 

2. Laboratorieforsøk for å kartlegge virkninger skal være kontrollerte forsøk, med kontrolldyr som ikke er 
behandlet. 

 Vanligvis skal laboratorieundersøkelser støttes av feltundersøkelser, med kontrolldyr som ikke er behandlet. 

 Alle forsøk skal beskrives så utførlig at de kan gjentas i kontrollforsøk som foretas på anmodning fra 
vedkommende myndigheter. Den prøvingsansvarlige skal godtgjøre at alle de anvendte teknikkene er validert. 
Alle resultater skal framlegges så nøyaktig som mulig. 

 Alle oppnådde resultater skal rapporteres, enten de er gunstige eller ugunstige for søkeren. 
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3. Virkningen av et immunologisk veterinærpreparat skal påvises for hver kategori av hver dyreart preparatet er 
beregnet på og for hver tilførselsvei ved bruk av anbefalt tilførselsmåte. Den betydning antistoffer ervervet 
passivt eller overført fra moren har for en vaksines virkning, skal være tilfredsstillende vurdert. Enhver påstand 
om når beskyttelse inntrer og hvor lenge den varer, skal underbygges med forsøksdata. 

4. For multivalente og kombinerte immunologiske veterinærpreparater skal virkningen av hver bestanddel påvises. 
Dersom preparatet anbefales tilført sammen med eller samtidig med et annet veterinærpreparat, skal det bevises 
at de er forlikelige. 

5. Når et preparat inngår i en vaksinasjonsplan anbefalt av søkeren, skal preparatets aktiviserende eller forsterkende 
virkning eller dets bidrag til virkningen av planen som helhet påvises. 

6. Anvendt dose skal tilsvare mengden som er anbefalt i bruksanvisningen og inneholde minste titer og styrke som 
det søkes for. 

7. Prøvene som benyttes i undersøkelsene av virkning, skal tas fra ett eller flere partier som er produsert i samsvar 
med framstillingsprosessen beskrevet i søknaden om markedsføringstillatelse. 

8. For diagnostiske immunologiske veterinærpreparater som tilføres dyr, skal søkeren angi hvordan reaksjoner på 
preparatet skal tolkes. 

C. LABORATORIEFORSØK 

1. Virkningen av preparatet skal i prinsippet påvises under godt kontrollerte laboratorieforhold og framprovoseres 
etter at det immunologiske veterinærpreparatet er tilført det dyr preparatet er beregnet på i samsvar med de 
anbefalte bruksvilkår. Ved provokasjonen skal så langt mulig de naturlige infeksjonsforhold etterlignes, f.eks. 
med hensyn til mengde av organismer og tilførselsvei som benyttes ved provokasjonen. 

2. Om mulig skal den immunologiske reaksjonen (cellemedierte/humorale, lokale/generelle typer av immunglobulin) 
som settes i gang etter at det immunologiske veterinærpreparat er tilført det dyr preparatet er beregnet på ved 
anbefalt tilførselsvei, angis og dokumenteres. 

D. FELTUNDERSØKELSER 

1. Med mindre begrunnelse foreligger, skal opplysninger fra feltundersøkelser framlegges til støtte for 
laboratorieforsøkene. 

2. Når preparatets virkning ikke kan påvises ved laboratorieforsøk, kan det godtas at det bare foretas 
feltundersøkelser. 

DEL 9

Opplysninger og dokumenter om prøving av sikkerheten og virkning av et immunologisk 
veterinærpreparat

A. INNLEDNING 

Som for ethvert vitenskapelig arbeid skal materialet om undersøkelser av sikkerhet og virkning omfatte en innledning 
som avgrenser emnet og angir hvilke kontroller som er foretatt i samsvar med del 7 og 8, samt en oversikt ledsaget av 
bibliografiske henvisninger. Dersom noen av de prøvingene eller forsøkene som er nevnt i del 7 og 8 er utelatt, skal 
det framlegges en begrunnelse. 

B. LABORATORIEUNDERSØKELSER 

For alle undersøkelser skal det gis følgende opplysninger: 

1. et sammendrag,

2. navn på det organ som har utført undersøkelsen,
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3. en detaljert forsøksprotokoll med beskrivelse av anvendte metoder, apparater og materialer og opplysninger 
om forsøksdyrenes art, rase eller stamme, kategori, deres opprinnelse, identifikasjon og antall, leveforhold og 
fôring, med opplysning bl.a. om dyrene er frie for spesifikke patogener og/eller spesifikke antistoffer, art og 
mengde tilsetningsstoffer i fôret, dose, tilførselsvei og tilførselsplan, samt en beskrivelse av anvendte statistiske 
metoder,

4. for kontrolldyr skal det angis om de har fått et placebopreparat eller ingen behandling,

5. alle generelle eller individuelle observasjoner og alle resultater som er oppnådd (med gjennomsnitt og 
standardavvik), både gunstige og ugunstige. Opplysningene bør være beskrevet så utførlig at det er mulig å 
vurdere dem kritisk og uavhengig av den fortolkning forfatteren har gitt. Rådataene skal presenteres i tabellform. 
Til forklaring og illustrasjon kan resultatene vedlegges gjengivelser av fortegnelser, mikrofotografier osv.,

6. hvor ofte det er konstatert bivirkninger, samt deres art og varighet,

7. antall dyr som er blitt tatt ut av forsøkene før tiden og årsakene til dette,

8. en statistisk analyse av resultatene når forsøksprogrammet eller uoverensstemmelser i dataene gjør dette 
nødvendig,

9. forekomst og forløp av eventuelle sykdommer som har brutt ut i forsøksperioden,

10. alle opplysninger om preparater (utover det utprøvde) som er tilført i undersøkelsesperioden,

11. en objektiv drøfting av resultatene som er oppnådd, med konklusjoner om preparatets sikkerhet og virkning. 

C. FELTUNDERSØKELSER 

Opplysninger om feltundersøkelser skal være så detaljerte at det kan foretas en objektiv bedømmelse. De skal 
omfatte: 

1. et sammendrag,

2. den prøvingsansvarliges navn, adresse, stilling og kvalifikasjoner,

3. behandlingens sted og dato, samt navn og adresse for dyrets eller dyrenes eier,

4. en detaljert forsøksprotokoll med beskrivelse av anvendte metoder, apparater og materialer, tilførselsvei, 
tilførselsplan, dose, kategorier av dyr, observasjonens varighet, serologisk respons og andre undersøkelser som 
er utført på dyrene etter tilførsel,

5. for kontrolldyr skal det angis om de har fått et placebopreparat eller ingen behandling,

6. identifikasjon av de behandlede dyr og av kontrolldyrene (kollektivt eller individuelt), med hensyn til art, rase 
eller stamme, alder, vekt, kjønn, fysiologisk status,

7. en kort beskrivelse av oppdrett og fôring, med angivelse av art og mengde av tilsetningsstoffer i fôret,

8. alle opplysninger om observasjoner, ytelser eller resultater (med gjennomsnitt og standardavvik); individuelle 
data skal angis når prøvinger og målinger er foretatt på individuelle dyr,

9. alle observasjoner og undersøkelsesresultater, både gunstige eller ugunstige, med fullstendig angivelse av de 
observasjoner og resultater av de objektive aktivitetsprøvingene som er nødvendige for å vurdere preparatet; det 
skal opplyses om anvendte metoder samt om betydningen av eventuelle observerte avvik,

10. innvirkning på dyrenes ytelser (f.eks. egglegging, melkeproduksjon og forplantning),

11. antall dyr som er blitt tatt ut av forsøkene før tiden og årsakene til dette,

12. hvor ofte det er konstatert bivirkninger, samt deres art og varighet,

13. forekomst og forløp av eventuelle sykdommer som har brutt ut i forsøksperioden,
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14. alle opplysninger om preparater (utover det utprøvde) som er tilført enten før eller samtidig med forsøkspreparatet 
eller i undersøkelsesperioden; utførlige opplysninger om observerte interaksjoner,

15. en objektiv drøfting av resultatene som er oppnådd, med konklusjoner om preparatets sikkerhet og virkning. 

D. GENERELLE KONKLUSJONER 

Det skal gis generelle konklusjoner om alle prøvinger og forsøk som er utført i samsvar med del 7 og 8. De skal 
inneholde en objektiv drøfting av alle oppnådde resultater og på grunnlag av denne skal det trekkes en konklusjon om 
det immunologiske veterinærpreparatets sikkerhet og virkning. 

E. BIBLIOGRAFISKE HENVISNINGER 

De bibliografiske henvisninger oppført i oversikten nevnt under A skal angis utførlig.
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevede direktiver med påfølgende endringer
(jf. artikkel 96)

Rådsdirektiv 81/851/EØF (EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1)

Rådsdirektiv 90/676/EØF (EFT L 373 av 31.12.1990, s. 15)

Rådsdirektiv 90/677/EØF (EFT L 373 av 31.12.1990, s. 26)

Rådsdirektiv 92/74/EØF (EFT L 297 av 13.10.1992, s. 12)

Rådsdirektiv 93/40/EØF (EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31)

Kommisjonsdirektiv 2000/37/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 25)

Rådsdirektiv 81/852/EØF (EFT L 317 av 6.11.1981, s. 16)

Rådsdirektiv 87/20/EØF (EFT L 15 av 17.1.1987, s. 34)

Rådsdirektiv 92/18/EØF (EFT L 97 av 10.4.1992, s. 1)

Rådsdirektiv 93/40/EØF

Kommisjonsdirektiv 1999/104/EF (EFT L 3 av 6.1.2000, s. 18)

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning
(jf. artikkel 96)

Direktiv Frist for innarbeiding

Direktiv 81/851/EØF 9. oktober 1983

Direktiv 81/852/EØF 9. oktober 1983

Direktiv 87/20/EØF 1. juli 1987

Direktiv 90/676/EØF 1. januar 1992

Direktiv 90/677/EØF 20. mars 1993

Direktiv 92/18/EØF 1. april 1993

Direktiv 92/74/EØF 31. desember 1993

Direktiv 93/40/EØF 1. januar 1995

1. januar 1998 (artikkel 1 nr. 7)

Direktiv 1999/104/EF 1. januar 2000

Direktiv 2000/37/EF 5. desember 2001
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/83/EF

av 6. november 2001

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(*)

2003/EØS/23/63

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,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 65/65/EØF av 26. januar 1965 om tilnærming 
av lover og forskrifter om legemidler (3), rådsdirektiv 
75/318/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om standarder og protokoller 
ved analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske 
undersøkelser av legemidler(4), rådsdirektiv 75/319/EØF 
av 20. mai 1975 om tilnærming av lover og forskrifter 
om farmasøytiske spesialpreparater(5), rådsdirektiv 89/
342/EØF av 3. mai 1989 om utvidelse av virkeområdet 
for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF og om fastsettelse 
av tilleggsbestemmelser for immunologiske legemidler i 
form av vaksiner, toksiner eller sera og allergener(6), 
rådsdirektiv 89/343/EØF av 3. mai 1989 om utvidelse av 
virkeområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF og 
om fastsettelse av tilleggsbestemmelser for radioaktive 
legemidler(7), rådsdirektiv 89/381/EØF av 14. juni 1989 
om utvidelse av virkeområdet for direktiv 65/65/EØF og 
75/319/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
farmasøytiske spesialpreparater, og om fastsettelse av 
særlige bestemmelser for legemidler framstilt av blod 
eller plasma fra mennesker(8), rådsdirektiv 92/25/EØF 

av 31. mars 1992 om engrosdistribusjon av legemidler 
til mennesker(9), rådsdirektiv 92/26/EØF av 31. mars 
1992 om klassifisering i forbindelse med utlevering av 
legemidler til mennesker(10), rådsdirektiv 92/27/EØF av 
31. mars 1992 om etikettering av og pakningsvedlegg 
til legemidler til mennesker(11), rådsdirektiv 
92/28/EØF av 31. mars 1992 om reklame for legemidler 
til mennesker(12), rådsdirektiv 92/73/EØF av 22. 
september 1992 om utvidelse av virkeområdet for 
direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om tilnærming av 
lover og forskrifter om legemidler og om fastsettelse av 
tilleggsbestemmelser om homøopatiske legemidler(13) er 
blitt betydelig endret en rekke ganger. Av klarhetshensyn 
og av praktiske grunner bør nevnte direktiver konsolideres 
ved at de samles i én enkelt tekst. 

2) Alle regler angående framstilling, distribusjon og bruk av 
legemidler må ha vern av folkehelsen som sitt viktigste 
formål.

3) Dette mål må imidlertid nås med midler som ikke er 
til hinder for utviklingen av legemiddelindustrien og 
handelen med legemidler innen Fellesskapet.

4) Ulikheter mellom visse nasjonale bestemmelser, særlig 
bestemmelsene om legemidler (med unntak av stoffer 
eller sammensetninger av stoffer som er næringsmidler, 
fôrvarer eller toalettartikler) er til hinder for handelen 
med legemidler innen Fellesskapet, og har derfor direkte 
innvirkning på det indre markeds virkemåte.

5) Slike hindringer må derfor fjernes. For å nå dette mål 
er det nødvendig med en tilnærming av de aktuelle 
bestemmelsene.

6) For å redusere de gjenværende ulikhetene må det på den 
ene side fastsettes regler for kontroll av legemidler, og på 
den annen side angis nærmere hvilke forpliktelser som 
påhviler vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
med henblikk på å sikre at lovfestede krav overholdes.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 22.

(1)    EFT C 368 av 20.12.1999, s. 3.
(2)    Europaparlamentsuttalelse av 3. juli 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT), 

og rådsbeslutning av 27. september 2001.
(3)    EFT nr. 22 av 9.2.1965, s. 369/65. Direktivet sist endret ved direktiv 

93/39/EØF (OJ L 214 av 24.8.1993, s. 22).
(4)    EFT L 147 av 9.6.1975, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

1999/83/EF (EFT L 243 av 15.9.1999, s. 9).
(5)    EFT L 147 av 9.6.1975, s. 13. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2000/38/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 28).
(6)    EFT L 142 av 25.5.1989, s. 14.
(7)    EFT L 142 av 25.5.1989, s. 16.
(8)    EFT L 181 av 28.6.1989, s. 44.

(9)    EFT L 113 av 30.4.1992, s. 1.
(10)   EFT L 113 av 30.4.1992, s. 5.
(11)   EFT L 113 av 30.4.1992, s. 8.
(12)   EFT L 113 av 30.4.1992, s. 13.
(13)   EFT L 297 av 13.10.1992, s. 8.
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7) Begrepene skadelighet og terapeutisk virkning kan bare 
undersøkes i forhold til hverandre og har bare relativ 
betydning, avhengig av hvor langt den vitenskapelige 
utvikling er kommet og av legemiddelets påtenkte 
bruk. Dokumentene og opplysningene som skal være 
vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse, skal vise 
at produktets terapeutiske virkning er større enn den 
potensielle risikoen.

8) Standarder og protokoller for gjennomføring av 
prøvinger av og forsøk med legemidler er et effektivt 
middel til kontroll av disse produktene og følgelig til vern 
av folkehelsen, og kan lette omsetningen av dem ved at 
de fastsetter felles regler for gjennomføring av prøvinger 
og forsøk, utarbeiding av dokumentasjon og behandling 
av søknader.

9) Erfaringen har vist at det er tilrådelig å presisere nøyere 
i hvilke tilfeller det ikke er nødvendig å framlegge 
resultater av toksikologiske og farmakologiske prøvinger 
eller kliniske forsøk for å oppnå tillatelse for et legemiddel 
som i all vesentlighet svarer til et godkjent legemiddel, 
samtidig som det unngås at dette får en ugunstig virkning 
på nyskapende foretak.

10) Det er imidlertid i offentlighetens interesse at forsøk 
på mennesker eller dyr ikke gjentas uten at det er helt 
nødvendig.

11) Det at samtlige medlemsstater vedtar de samme standarder 
og protokoller, vil gjøre det mulig for vedkommende 
myndigheter å gjøre sine vedtak på grunnlag av ensartede 
undersøkelser og ut fra felles kriterier, og vil dermed 
bidra til å unngå forskjeller når det gjelder vurderinger.

12) Med unntak for legemidler som omfattes av den 
sentraliserte fellesskapsframgangsmåten for godkjenning 
som er fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 
av 22. juli 1993 om fastsettelse av framgangsmåter 
i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 
legemidler for mennesker og dyr og om opprettelse 
av et europeisk kontor for legemiddelvurdering(1), bør 
en tillatelse til å markedsføre et legemiddel gitt av 
vedkommende myndighet i en medlemsstat anerkjennes 
av vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstater, 
med mindre det er tungtveiende grunner for å anta at 
godkjenning av det aktuelle legemiddelet kan utgjøre 
en fare for folkehelsen. Dersom det oppstår uenighet 
mellom medlemsstatene om et legemiddels kvalitet, 
sikkerhet eller virkning, bør det foretas en vitenskapelig 

vurdering av saken på fellesskapsplan med sikte på å 
komme fram til et felles vedtak om omtvistede punkter 
som er bindende for de berørte medlemsstater. Vedtaket 
bør gjøres etter en hurtig framgangsmåte med nært 
samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene.

13) For dette formål bør det nedsettes en komité for 
farmasøytiske spesialpreparater, som skal være underlagt 
Det europeiske kontor for legemiddelvurdering opprettet 
ved ovennevnte forordning (EØF) nr. 2309/93.

14) Dette direktiv utgjør en viktig skritt i arbeidet med 
å nå målet om fri omsetning av legemidler. Det kan 
imidlertid vise seg nødvendig, i lys av de erfaringer som 
gjøres, særlig i ovennevnte komité for farmasøytiske 
spesialpreparater, å treffe ytterligere tiltak med sikte på å 
avskaffe gjenværende hindringer for den frie omsetningen 
av farmasøytiske spesialpreparater.

15) For å kunne verne folkehelsen bedre og unngå 
unødig dobbeltarbeid i forbindelse med behandlingen 
av søknader om markedsføringstillatelse for 
legemidler, bør medlemsstatene systematisk utarbeide 
vurderingsrapporter for hvert legemiddel som godkjennes 
av dem og utveksle disse rapportene på anmodning. En 
medlemsstat bør dessuten kunne utsette behandlingen av 
en søknad om markedsføringstillatelse som allerede er til 
behandling i en annen medlemsstat, med henblikk på å 
anerkjenne den andre medlemsstatens vedtak.

16) Etter opprettelsen av det indre marked kan det gis avkall 
på særlige kontroller av kvaliteten på legemidler som 
importeres fra tredjestater bare dersom Fellesskapet 
har fått i stand en ordning som sikrer at de nødvendige 
kontroller utføres i eksportstaten.

17) Det er nødvendig å vedta særlige bestemmelser for 
immunologiske, homøopatiske og radioaktive legemidler 
samt for legemidler framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker.

18) Ved fastsettelsen av regler for radioaktive legemidler 
må det tas hensyn til bestemmelsene i rådsdirektiv 
84/466/Euratom av 3. september 1984 om fastsettelse 
av grunnleggende tiltak for strålevern for personer som 
gjennomgår medisinske undersøkelser eller behandling(2). 
Det bør også tas hensyn til rådsdirektiv 80/836/Euratom 
av 15. juli 1980 om endring av direktiver om fastsettelse 
av grunnleggende sikkerhetsstandarder for beskyttelse 

(1)    EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 649/98 (EFT L 88 av 24.3.1998, s. 7).

(2)    EFT L 265 av 5.10.1984, s. 1. Direktivet opphevet med virkning fra 13. mai 
2000 ved direktiv 97/43/Euratom (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 22).
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av befolkningens og arbeidstakeres helse mot farene fra 
ioniserende stråling(1), som har som formål å hindre at 
arbeidstakere eller pasienter utsettes for urimelig eller 
unødvendig høye nivåer av ioniserende stråling, og 
særlig til artikkel 5 bokstav c), som inneholder et krav om 
at det må innhentes tillatelse til tilsetning av radioaktive 
stoffer i legemidler samt til import av slike legemidler.

19) Fellesskapet støtter fullt ut Europarådets bestrebelser med 
å fremme frivillig og vederlagsfri blod- og plasmagiving 
med henblikk på å gjøre Fellesskapet selvforsynt 
med blodprodukter og for å sikre at etiske prinsipper 
overholdes i handelen med terapeutiske stoffer av human 
opprinnelse.

20) Bestemmelsene som er utarbeidet med sikte på å garantere 
kvaliteten, sikkerheten og virkningen til legemidler 
framstilt av blod eller plasma fra mennesker, må gis lik 
anvendelse på offentlige og private virksomheter samt på 
blod og plasma importert fra tredjestater.

21) I betraktning av de særlige kjennetegnene ved 
homøopatiske legemidler, som den svært lave 
konsentrasjonen av virksomme stoffer og vanskeligheten 
ved å anvende tradisjonelle statistiske metoder 
for kliniske forsøk på dem, bør det fastsettes en 
særlig, forenklet framgangsmåte for registrering av 
homøopatiske legemidler som markedsføres uten 
terapeutiske indikasjoner og i en legemiddelform og en 
dosering som ikke utgjør noen risiko for pasienten.

22) Antroposofiske legemidler som er beskrevet i en 
offisiell farmakopé og framstilles etter en homøopatisk 
metode, skal med hensyn til registrering og 
markedsføringstillatelse likestilles med homøopatiske 
legemidler.

23) Først og fremst bør brukerne av homøopatiske legemidler 
tydelig opplyses om at legemidlene er homøopatiske, og 
de bør også gis en tilstrekkelig garanti for legemidlenes 
kvalitet og sikkerhet.

24) Bestemmelsene om framstilling, kontroll og inspeksjon 
av homøopatiske legemidler må harmoniseres for å gjøre 
det mulig å omsette sikre legemidler av god kvalitet i hele 
Fellesskapet.

25) De vanlige reglene for å gi markedsføringstillatelse for 
legemidler bør anvendes på homøopatiske legemidler 
som markedsføres med terapeutiske indikasjoner eller i 
en form som kan innebære risikoer som må veies mot 

den ønskede terapeutiske virkning. Særlig medlemsstater 
med tradisjon for homøopati bør kunne anvende særlige 
regler for vurdering av resultater av prøvinger og forsøk 
med sikte på å fastslå sikkerheten ved og virkningen av 
disse legemidlene, under forutsetning av at de underretter 
Kommisjonen om disse reglene.

26) For å lette omsetningen av legemidler og unngå at 
kontroller som er foretatt i én medlemsstat, gjentas i 
en annen medlemsstat, bør det fastsettes minstekrav for 
framstilling og import fra tredjestater samt for utstedelse 
av tillatelse knyttet til dette.

27) Det bør sikres at tilsyn med og kontroll av framstillingen 
av legemidler i medlemsstatene ivaretas av en person 
som oppfyller visse minstekrav med hensyn til 
kvalifikasjoner.

28) Før det gis tillatelse til markedsføring av et immunologisk 
legemiddel eller et legemiddel framstilt av blod eller 
plasma fra mennesker, må produsenten bevise sin evne 
til å sikre ensartethet mellom produksjonspartiene. Når 
det gjelder legemidler framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker, må produsenten dessuten, i den utstrekning 
teknologien tillater det, vise at det ikke foreligger en 
bestemt virusforurensning.

29) Vilkårene for utlevering av legemidler til offentligheten 
må harmoniseres.

30) I denne forbindelse har personer som forflytter seg innen 
Fellesskapet, rett til å bringe med seg en rimelig mengde 
legemidler som er anskaffet på lovlig vis til personlig 
bruk. Det må også være mulig for en person som er bosatt 
i én medlemsstat, å motta en rimelig mengde legemidler 
til personlig bruk fra en annen medlemsstat.

31) Videre er i henhold til forordning (EF) nr. 2309/93 visse 
legemidler gjenstand for en EF-markedsføringstillatelse. 
I den forbindelse må det opprettes en utleveringsklassif
ikasjon for de legemidler som det skal foreligge en slik 
markedsføringstillatelse for. Det må derfor fastsettes 
kriterier som skal legges til grunn for fellesskapsvedtak.

32) Som et første skritt bør det derfor foretas en harmonisering 
av grunnprinsippene som gjelder for utleveringsklassifik
asjonen for legemidler i Fellesskapet eller i den berørte 
medlemsstat, med utgangspunkt i prinsippene som 
allerede er fastlagt på dette området av Europarådet, samt 
i harmoniseringsarbeidet som er utført innen De forente 
nasjoner når det gjelder narkotika og psykotrope stoffer.

(1)    EFT L 246 av 17.9.1980, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 84/467/Euratom 
(EFT L 265 av 5.10.1984, s. 4), opphevet med virkning fra 13. mai 2000 av 
direktiv 96/29/Euratom (EFT L 314 av 4.12.1996, s. 20).
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33) Bestemmelsene som gjelder utleveringsklassifikasj
onen for legemidler, berører ikke bestemmelsene i 
medlemsstatenes trygdeordninger for refusjon av eller 
betaling for reseptpliktige legemidler.

34) Mange arbeidsoperasjoner knyttet til engrosdistribusjon 
av legemidler for mennesker vil kunne omfatte flere 
medlemsstater samtidig.

35) Det er nødvendig å utøve kontroll med hele 
distribusjonskjeden for legemidler, fra framstilling eller 
import til Fellesskapet til utlevering til offentligheten, 
slik at det garanteres at legemidlene oppbevares, 
transporteres og håndteres under hensiktsmessige 
forhold. Bestemmelsene som må vedtas for dette formål, 
vil gjøre det betydelig lettere å trekke tilbake mangelfulle 
produkter fra markedet, og vil muliggjøre en mer effektiv 
innsats mot forfalskninger.

36) Enhver som deltar i engrosdistribusjon av legemidler, 
bør ha en særlig tillatelse. Dette kravet bør likevel ikke 
omfatte farmasøyter og personer som har tillatelse til å 
utlevere legemidler til offentligheten, og som bare driver 
slik virksomhet. Av hensyn til kontrollen med hele lege
middeldistribusjonskjeden er det imidlertid nødvendig at 
farmasøyter og personer som har tillatelse til å utlevere 
legemidler til offentligheten, fører fortegnelse over 
transaksjoner med inngående varer.

37) Tillatelsen må være underlagt visse grunnleggende krav, 
og det er den berørte medlemsstats ansvar å påse at disse 
kravene blir oppfylt. Hver medlemsstat må godkjenne 
tillatelser gitt av andre medlemsstater.

38) Visse medlemsstater pålegger grossister som leverer 
legemidler til farmasøyter og personer som har 
tillatelse til å utlevere legemidler til offentligheten, 
visse forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Disse 
medlemsstatene må fortsatt kunne pålegge grossister 
som er etablert på deres territorium disse forpliktelsene. 
De må også kunne pålegge dem grossister i de øvrige 
medlemsstater, forutsatt at de ikke pålegger strengere 
forpliktelser enn dem de pålegger sine egne grossister, 
og at det gjøres i et omfang som kan anses begrunnet ut 
fra hensynet til vern av folkehelsen og står i forhold til 
formålet med et slikt vern.

39) Det bør angis nærmere regler for hvordan merkingen skal 
foretas og hvordan pakningsvedlegget skal utformes.

40) Bestemmelsene om informasjon til pasienter må sikre 
et høyt nivå av forbrukervern, slik at legemidlene kan 
brukes riktig på grunnlag av fullstendig og forståelig 
informasjon.

41) Markedsføring av legemidler der merking og 
pakningsvedlegg er utformet i samsvar med dette 
direktiv, bør ikke forbys eller hindres under henvisning 
til merking eller pakningsvedlegg.

42) Dette direktiv berører ikke anvendelsen av tiltak som 
treffes i henhold til rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. 
september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om villedende og sammenlignende 
reklame(1).

43) Alle medlemsstater har dessuten vedtatt særlige tiltak 
som gjelder reklame for legemidler. Disse tiltakene er 
ulike. Ulikhetene påvirker det indre markeds virkemåte 
ettersom reklame som spres i én medlemsstat, kan få 
virkning i andre medlemsstater.

44) Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om 
samordning av visse bestemmelser om utøvelse 
av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller 
forskrift i medlemsstatene(2) inneholder forbud mot 
fjernsynsreklame for legemidler som er reseptpliktige i 
den medlemsstaten hvis jurisdiksjon fjernsynsselskapet er 
underlagt. Dette prinsippet bør gis alminnelig anvendelse 
ved å la det gjelde også for andre medier.

45) Reklame rettet til offentligheten for ikke-reseptpliktige 
legemidler kan, dersom den er overdrevet og lite 
gjennomtenkt, få innvirkning på folkehelsen. I den 
utstrekning slik reklame er tillatt, bør den derfor oppfylle 
visse grunnleggende vilkår, som bør fastsettes.

46) Videre må distribusjon av gratis prøver til offentligheten 
i salgsfremmende øyemed forbys.

47) Legemiddelreklame som er rettet mot personer som 
er bemyndiget til å forskrive eller utlevere legemidler, 
bidrar til å informere slike personer. Slik reklame bør 
imidlertid være underlagt strenge vilkår og effektiv 
kontroll, med utgangspunkt særlig i det arbeidet som er 
gjort innenfor rammen av Europarådet.

48) Reklame for legemidler bør være underlagt 
hensiktsmessig og effektiv kontroll. I denne forbindelse 
bør det tas utgangspunkt i kontrollordningene som er 
innført ved direktiv 84/450/EØF.

49) Legemiddelkonsulenter spiller en viktig rolle i 
forbindelse med å fremme salget av legemidler. De bør 
derfor pålegges visse forpliktelser, særlig en forpliktelse 
til å gi vedkommende som oppsøkes, en oversikt over 
preparatets egenskaper.

(1)    EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet endret ved direktiv 97/55/EF 
(EFT L 290 av 23.10.1997, s. 18).

(2)    EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet endret ved direktiv 97/36/EF 
(EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60).
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50) Personer som er bemyndiget til å forskrive legemidler, 
må være i stand til å utføre sine oppgaver fullstendig 
objektivt uten å bli utsatt for direkte eller indirekte 
økonomiske påvirkningsmidler.

51) Det bør på visse begrensende vilkår være mulig å gi 
gratis legemiddelprøver til personer som er bemyndiget 
til å forskrive eller utlevere legemidler, slik at de kan 
gjøre seg kjent med nye produkter og få erfaring med 
bruken av dem.

52) Personer som er bemyndiget til å forskrive eller utlevere 
legemidler, må ha tilgang til en nøytral og objektiv 
informasjonskilde om produkter som er tilgjengelige 
på markedet. Det påligger imidlertid medlemsstatene å 
treffe hensiktsmessige tiltak for dette formål, avhengig 
av deres situasjon.

53) Hvert foretak som produserer eller importerer legemidler, 
bør innføre en ordning for å sikre at alle opplysninger 
som gis om et legemiddel, er i samsvar med de godkjente 
bruksvilkårene.

54) For å garantere at legemidler som er i bruk, til enhver 
tid er sikre, er det nødvendig å påse at systemene for 
overvåking av legemidler i Fellesskapet løpende tilpasses 
den vitenskapelige og tekniske utvikling.

55) Det må tas hensyn til endringer som følge av internasjonal 
harmonisering av definisjoner, terminologi og teknologisk 
utvikling på området legemiddelovervåking.

56) Den økende bruken av elektroniske nettverk for 
overføring av opplysninger om bivirkninger av 
legemidler som markedsføres i Fellesskapet, har som 
mål å gi vedkommende myndigheter mulighet til å få 
opplysningene på samme tid.

57) Det er i Fellesskapets interesse å sikre at det er samsvar 
mellom overvåkingssystemene for legemidler som 
godkjennes ved en sentralisert framgangsmåte og 
overvåkingssystemene for legemidler som godkjennes 
ved andre framgangsmåter.

58) Innehavere av markedsføringstillatelser bør utøve et 
aktivt ansvar for en løpende overvåking av legemidlene 
som de markedsfører.

59) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/486/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

60) Kommisjonen bør få fullmakt til å gjøre de nødvendige 
endringer i vedlegg I for å ta hensyn til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling.

61) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding av direktivene 
nevnt i vedlegg II del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

DEFINISJONER

Artikkel 1

I dette direktiv menes med

1. Farmasøytisk spesialpreparat:

 ethvert ferdig framstilt legemiddel som markedsføres 
under et eget navn og i egen pakning.

2. Legemiddel:

 ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som 
presenteres som et middel til å helbrede eller forebygge 
sykdom hos mennesker.

 Ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som 
kan tilføres mennesker med sikte på å stille en medisinsk 
diagnose eller å gjenopprette, korrigere eller endre 
fysiologiske funksjoner hos mennesker, anses også som 
et legemiddel.

3. Stoff:

 ethvert stoff, uansett opprinnelse, som kan være

 – av menneskelig opprinnelse, f.eks.

  blod fra mennesker og produkter av blod fra 
mennesker,

 – av animalsk opprinnelse, f.eks.

  mikroorganismer, hele dyr, deler av organer, sekreter 
fra dyr, toksiner, stoffer utvunnet ved ekstraksjon, 
blodprodukter,

 – av vegetabilsk opprinnelse, f.eks.

  mikroorganismer, planter, plantedeler, sekreter fra 
planter, stoffer utvunnet ved ekstraksjon,

 – av kjemisk opprinnelse, f.eks.

  grunnstoffer, naturlige kjemiske stoffer og kjemikalier 
framkommet gjennom omdanning eller syntese.(1)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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4. Immunologisk legemiddel:

 ethvert legemiddel som består av vaksiner, toksiner, sera 
eller allergenpreparater:

 a) vaksiner, toksiner og sera omfatter særlig

i)  agenser som brukes til å framkalle aktiv 
immunitet, som koleravaksine, BCG, 
poliovaksine, koppevaksine,

ii) agenser som brukes til å bestemme immunstatus, 
herunder særlig tuberkulin og PPD-tuberkulin, 
toksiner for Schicks prøve og Dicks prøve, 
brucellin,

iii) agenser som brukes til å framkalle passiv 
immunitet, som difteriantitoksin, anti-
koppeglobulin, antilymfocyttglobulin,

b) med «allergenpreparater» menes legemidler 
som er beregnet på å påvise eller framkalle en 
særskilt ervervet endring i immunsvaret på et 
allergiframkallende stoff.

5. Homøopatisk legemiddel:

 ethvert legemiddel som er framstilt av produkter, stoffer 
eller sammensetninger kalt homøopatiske stamprodukter, 
i samsvar med en homøopatisk framstillingsprosess 
beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i de 
farmakopeer som for øyeblikket har offisiell status i 
medlemsstatene.

 Et homøopatisk legemiddel kan også inneholde flere 
virksomme stoffer.

6. Radioaktivt legemiddel:

 ethvert legemiddel som når det er klart for bruk inneholder 
én eller flere radionuklider (radioaktive isotoper) som er 
tilsatt for et medisinsk formål.

7. Radionuklidgenerator:

 ethvert system som omfatter en fast morradionuklid som 
er utgangspunkt for produksjon av en datterradionuklid 
som skal utløses ved eluering eller ved en annen metode 
og brukes i et radioaktivt legemiddel.

8. Radionuklidsett:

 ethvert preparat som skal rekonstitueres eller kombineres 
med radionuklider i det ferdige radioaktive legemiddelet, 
vanligvis før tilførsel.

9. Radionuklidprekursor:

 enhver annen radionuklid som er produsert for 
radioaktivitetsmerking av et annet stoff før tilførsel.

10. Legemidler framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker:

 legemidler som framstilles industrielt av offentlige eller 
private virksomheter på basis av blodbestanddeler; slike 
legemidler omfatter særlig albumin, koagulasjonsfaktorer 
og immunglobuliner fra mennesker.

11. Bivirkning:

 en skadelig og utilsiktet reaksjon som oppstår ved bruk 
av et legemiddel ved doser som normalt brukes for 
mennesker i forbindelse med profylakse, diagnose eller 
behandling av sykdom eller med sikte på gjenoppretting, 
korreksjon eller endring av en fysiologisk funksjon.

12. Alvorlig bivirkning:

 en bivirkning som er dødelig, livstruende, 
krever sykehusinnleggelse eller forlengelse av et 
sykehusopphold, eller som fører til vedvarende eller 
omfattende funksjonshemning eller uførhet, eller som 
opptrer i form av en medfødt anomali eller misdannelse.

13. Uventet bivirkning:

 en bivirkning som er av en art eller alvorlighetsgrad eller 
har et resultat som ikke er i samsvar med opplysningene 
i oversikten over preparatets egenskaper.

14. Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter:

 de periodiske rapportene som inneholder fortegnelsene 
nevnt i artikkel 104.

15. Sikkerhetsundersøkelse etter at tillatelse er gitt:

 en farmako-epidemiologisk undersøkelse eller et klinisk 
forsøk utført i samsvar med vilkårene i markedsførings
tillatelsen med sikte på å identifisere eller kvantifisere 
en sikkerhetsrisiko i forbindelse med et godkjent 
legemiddel.

16. Misbruk av legemidler:

 vedvarende eller sporadisk tilsiktet overdreven 
legemiddelbruk som ledsages av skadelige fysiske eller 
psykologiske virkninger.
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17. Engrosdistribusjon av legemidler:

 alle former for virksomhet som består i å skaffe til veie, 
oppbevare, utlevere eller eksportere legemidler, med 
unntak av utlevering av legemidler til offentligheten. 
Slik virksomhet drives sammen med produsenter eller 
deres depositarer, importører, andre grossister eller 
med farmasøyter og personer med tillatelse eller rett 
til å utlevere legemidler til offentligheten i den berørte 
medlemsstat.

18. Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste:

 den forpliktelse som pålegges grossister til å garantere til 
enhver tid et utvalg av legemidler som dekker behovene 
innenfor et bestemt geografisk område og til å sikre 
levering av de forsyninger som det anmodes om, innen 
svært kort tid over hele det aktuelle området.

19. Resept:

 en resept på legemidler skrevet ut av en fagperson som er 
bemyndiget til å gjøre dette.

20. Legemiddelets navn:

 et navn som kan være enten et fantasinavn eller et 
fellesnavn eller en vitenskapelig betegnelse, sammen 
med et varemerke eller produsentens navn; fantasinavnet 
må ikke kunne forveksles med fellesnavnet.

21. Fellesnavn:

 det internasjonale fellesnavnet som er anbefalt av 
Verdens helseorganisasjon eller, dersom et slikt navn 
ikke foreligger, det vanlige fellesnavnet.

22. Legemiddelstyrke:

 innholdet av virksomme stoffer uttrykt i mengde per 
doseringsenhet, volumenhet eller vektenhet, avhengig av 
doseringsform.

23. Indre emballasje:

 beholderen eller en annen form for emballasje som er i 
direkte kontakt med legemiddelet.

24. Ytre emballasje:

 emballasjen som omgir den indre emballasjen.

25. Merking:

 opplysningene som er påført den indre eller den ytre 
emballasjen.

26. Pakningsvedlegg:

 vedlegget som inneholder informasjon til brukeren, og 
som følger med legemiddelet.

27. Kontoret:

 Det europeiske kontor for legemiddelvurdering, opprettet 
ved forordning (EØF) nr. 2309/93.

28. Fare for folkehelsen:

 enhver fare forbundet med legemiddelets kvalitet, 
sikkerhet og virkning.

AVDELING II

VIRKEOMRÅDE

Artikkel 2

Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på industrielt 
framstilte legemidler som er beregnet på mennesker, og som 
skal markedsføres i medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv får ikke anvendelse på

1. legemidler som framstilles på apotek etter resept for en 
bestemt pasient (vanligvis kalt magistrelt forskrevne 
legemidler),

2. legemidler som framstilles på et apotek i samsvar med 
forskriftene i en farmakopé, og som skal utleveres direkte 
til pasientene som betjenes av vedkommende apotek 
(vanligvis kalt offisinelle legemidler),

3. legemidler som er beregnet på forsknings- og 
utviklingsforsøk,

4. mellomprodukter som er beregnet på videre bearbeiding av 
en godkjent produsent,

5. radionuklider i form av forseglede kildematerialer,

6.  fullblod, plasma eller blodlegemer fra mennesker.

Artikkel 4

1. Dette direktiv inneholder ikke unntak fra 
fellesskapsreglene for strålevern for personer som gjennomgår 
medisinske undersøkelser eller medisinsk behandling, eller fra 
fellesskapsreglene om grunnleggende sikkerhetsstandarder for 
beskyttelse av befolkningens og arbeidstakernes helse mot 
farene fra ioniserende stråling.
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2. Dette direktiv berører ikke rådsbeslutning 86/346/EØF 
av 25. juni 1986 om godtaking på Fellesskapets vegne av Den 
europeiske avtale om utveksling av terapeutiske midler som 
skriver seg fra mennesker(1).

3. Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke 
medlemsstatenes myndigheters fullmakter verken til å fastsette 
priser på legemidler eller til å la legemidlene omfattes av 
nasjonale syketrygdordninger på grunnlag av helsemessige, 
økonomiske og sosiale forhold.

4. Dette direktiv berører ikke anvendelsen av nasjonal 
lovgivning som forbyr eller begrenser salg, utlevering 
eller bruk av legemidler som befruktningshindrende eller 
abortframkallende midler. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen om den aktuelle nasjonale lovgivning.

Artikkel 5

En medlemsstat kan, i samsvar med gjeldende lovgivning og 
for å dekke særlige behov, gi dispensasjon fra bestemmelsene 
i dette direktiv for legemidler som utleveres i henhold til en 
bestilling foretatt uoppfordret og i god tro, og som er framstilt 
i samsvar med anvisningene fra en bemyndiget fagperson for 
dennes egne pasienter og på vedkommendes personlige og 
direkte ansvar.

AVDELING III

MARKEDSFØRING

KAPITTEL 1

Markedsføringstillatelse

Artikkel 6

1. Ingen legemidler kan markedsføres i en medlemsstat 
uten at vedkommende myndighet i medlemsstaten har gitt 
markedsføringstillatelse i henhold til dette direktiv, eller det 
er gitt slik tillatelse i samsvar med forordning (EØF) nr. 2309/
93.

2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 kreves også for 
radionuklidgeneratorer, radionuklidsett og radio-
nuklidprekursorer for radioaktive legemidler samt industrielt 
framstilte radioaktive legemidler.

Artikkel 7

Det kreves ikke markedsføringstillatelse for et radioaktivt 
legemiddel som tilberedes på brukstidspunktet av en person eller 
en virksomhet som i henhold til nasjonal lovgivning er autorisert
 

til å bruke slike legemidler i en godkjent helseinstitusjon, 
og som utelukkende bruker tillatte radionuklidgeneratorer, 
radionuklidsett eller radionuklidprekursorer i samsvar med 
produsentens anvisninger.

Artikkel 8

1. For å få en markedsføringstillatelse for et legemiddel 
når slik tillatelse ikke omfattes av framgangsmåten fastsatt 
i forordning (EØF) nr. 2309/93, skal det inngis søknad til 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

2. Markedsføringstillatelse kan gis bare til en søker som er 
etablert i Fellesskapet.

3. Følgende opplysninger og dokumenter skal vedlegges 
søknaden i samsvar med vedlegg I:

a) navn eller firma og adresse eller hovedkontor for søkeren 
og eventuelt for produsenten,

b) legemiddelets navn,

c) kvalitativ og kvantitativ sammensetning av alle 
legemiddelets bestanddeler, beskrevet med alminnelig 
benyttede betegnelser uten bruk av kjemiske bruttoformler 
og med angivelse av det internasjonale fellesnavn som 
Verdens helseorganisasjon har anbefalt, dersom et slikt 
navn foreligger,

d) beskrivelse av framstillingsmåten,

e) terapeutiske indikasjoner, kontraindikasjoner og 
bivirkninger,

f) posologi, legemiddelform, tilførselsmåte og tilførselsvei 
samt forventet holdbarhetstid,

g) opplysninger om eventuelle forholdsregler og 
sikkerhetstiltak ved oppbevaring av legemiddelet, ved 
tilførsel til pasienter og ved fjerning og disponering 
av avfall, samt en angivelse av hvilke miljørisikoer 
legemiddelet kan utgjøre,

h) en beskrivelse av de kontrollmetodene som brukes 
av produsenten (kvalitativ og kvantitativ analyse av 
bestanddelene og av det ferdige preparatet, spesialprøvinger 
som f.eks. prøvinger for sterilitet og pyrogenfrihet og for 
innhold av tungmetaller, holdbarhetsprøvinger, biologiske 
prøvinger og giftighetsprøvinger samt kontroller av 
mellomproduktene under produksjonen),

i) resultater av

–  fysikalsk-kjemiske, biologiske eller mikrobiologiske 
prøvinger,

 – toksikologiske og farmakologiske prøvinger,

 – kliniske forsøk,
(1)    EFT L 207 av 30.7.1986, s. 1.
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j) en oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med 
artikkel 11, samt én eller flere prøver eller modeller 
av ytre emballasje og indre emballasje, sammen med 
pakningsvedlegget,

k) et dokument som viser at produsenten har tillatelse i sin 
hjemstat til å framstille legemidler, og

l) kopi av eventuelle tillatelser til å markedsføre legemiddelet 
i en annen medlemsstat eller i en tredjestat, sammen med 
en liste over de medlemsstater der en søknad om tillatelse 
inngitt i samsvar med dette direktiv er til behandling, kopi 
av oversikten over preparatets egenskaper som foreslått 
av søkeren i samsvar med artikkel 11 eller godkjent av 
vedkommende myndighet i medlemsstaten i samsvar med 
artikkel 21, kopi av pakningsvedlegget som foreslått i 
samsvar med artikkel 59 eller godkjent av vedkommende 
myndighet i medlemsstaten i samsvar med artikkel 61, 
nærmere opplysninger om eventuelle vedtak om avslag 
på søknad om tillatelse, i Fellesskapet eller i en tredjestat, 
med begrunnelse.

Disse opplysningene skal ajourføres regelmessig.

Artikkel 9

I tillegg til kravene i artikkel 8 og artikkel 10 nr. 1 skal en 
søknad om tillatelse til å markedsføre en radionuklidgenerator 
også inneholde følgende opplysninger:

– en generell beskrivelse av systemet samt en utførlig 
beskrivelse av de bestanddeler i systemet som 
kan påvirke sammensetningen eller kvaliteten av 
datternuklidpreparatet,

– kvalitativ og kvantitativ sammensetning av eluatet eller 
sublimatet.

Artikkel 10

1. Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 bokstav i), og med 
forbehold for lovgivningen om vern av industriell og 
kommersiell eiendomsrett, skal følgende gjelde:

a) Søkeren har ikke plikt til å framlegge resultater av 
toksikologiske og farmakologiske prøvinger eller kliniske 
forsøk dersom vedkommende kan godtgjøre

i)  at legemiddelet i alt vesentlig tilsvarer et legemiddel 
som er godkjent i den medlemsstat søknaden gjelder, 
og at innehaveren av markedsføringstillatelsen for det 
opprinnelige legemiddelet har gitt sitt samtykke til at 
den toksikologiske, farmakologiske og/eller kliniske 
dokumentasjonen som foreligger i saksdokumentene 
for det opprinnelige legemiddel, benyttes ved 
behandlingen av den aktuelle søknaden,

ii) eller at den eller de bestanddeler som inngår i 
legemiddelet, har en anerkjent medisinsk bruk, og at 
de er effektive og tilstrekkelig sikre, med henvisning 
til en utførlig vitenskapelig bibliografi, 

iii) eller at legemiddelet i alt vesentlig tilsvarer et 
legemiddel som har vært godkjent i samsvar med 
gjeldende fellesskapsbestemmelser i minst seks år 
i Fellesskapet og markedsført i den medlemsstat 
søknaden gjelder; dette tidsrommet skal forlenges til ti 
år når det dreier seg om et høyteknologisk legemiddel 
som er blitt godkjent etter framgangsmåten i artikkel 2 
nr. 5 i rådsdirektiv 87/22/EØF(1); en medlemsstat kan 
også forlenge tidsrommet til ti år ved et enkeltvedtak 
som omfatter alle legemidler som markedsføres på 
dens territorium, dersom den anser dette for å være 
nødvendig av hensyn til folkehelsen; medlemsstatene 
kan unnlate å gjøre tidsrommet på seks år gjeldende 
når et patent på det opprinnelige legemiddelet er 
utløpt.

  Dersom legemiddelet er beregnet på annen terapeutisk 
bruk eller skal tilføres ved en annen tilførselsvei 
eller med annen dosering enn de andre legemidlene 
som markedsføres, må resultatene av relevante 
toksikologiske og farmakologiske prøvinger og/eller 
kliniske forsøk framlegges.

b) Når det gjelder nye legemidler som inneholder kjente 
bestanddeler som hittil ikke har vært kombinert for 
terapeutiske formål, må det framlegges resultater av 
toksikologiske og farmakologiske prøvinger og av kliniske 
forsøk med den aktuelle kombinasjonen, men det vil ikke 
være nødvendig å framlegge dokumentasjon for hver 
enkelt bestanddel.

2. Vedlegg I får tilsvarende anvendelse dersom det 
framlegges en utførlig vitenskapelig bibliografi i samsvar med 
nr. 1 bokstav a) ii).

Artikkel 11

Oversikten over preparatets egenskaper skal omfatte følgende 
opplysninger:

1. legemiddelets navn,

2. kvalitativ og kvantitativ sammensetning med hensyn til 
virksomme stoffer og bestanddelene i hjelpestoffet som 
det er nødvendig å ha kjennskap for en forsvarlig tilførsel 
av legemiddelet; de vanlige fellesnavnene eller kjemiske 
betegnelsene skal brukes,

(1)    EFT L 15 av 17.1.1987, s. 38. Direktivet opphevet ved direktiv 93/41/EØF 
(EFT L 214 av 24.8.1993, s. 40).
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3. legemiddelform,

4. farmakologiske egenskaper, samt farmakokinetiske 
opplysninger i den grad de er av betydning for 
terapeutiske formål,

5. kliniske opplysninger:

5.1. terapeutiske indikasjoner,

5.2. kontraindikasjoner,

5.3. bivirkninger (hyppighet og alvorlighetsgrad),

5.4. særlige forsiktighetsregler ved bruk og, for immunologiske 
legemidler, særlige forsiktighetsregler som må følges av 
personer som håndterer slike legemidler og tilfører dem 
til pasienter, sammen med særlige forsiktighetsregler som 
pasienten må ta,

5.5. bruk under graviditet og amming,

5.6. interaksjon med andre legemidler og andre 
interaksjoner,

5.7. posologi og tilførselsmåte for voksne og, i den utstrekning 
det er nødvendig, for barn,

5.8. overdose (symptomer, tiltak i nødssituasjoner, motgift),

5.9. særlige advarsler,

5.10. virkninger for evnen til å kjøre bil og betjene maskiner,

6. farmasøytiske opplysninger:

6.1. vesentlige uforlikeligheter,

6.2. holdbarhetstid, om nødvendig etter rekonstituering av 
legemiddelet eller etter at den indre emballasjen er åpnet 
for første gang,

6.3. særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

6.4. den indre emballasjens innhold og art,

6.5. eventuelt særlige forsiktighetsregler ved disponering av 
ubrukte legemidler eller avfallsstoffer som stammer fra 
legemidler,

7. navn eller firma og bopel eller hovedkontor for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen,

8. for radioaktive legemidler, fullstendige opplysninger om 
den interne strålingsdosimetri, og

9. for radioaktive legemidler utførlige tilleggsanvisninger 
om framstilling ex tempore og kvalitetskontroll av 

preparatet og eventuelt den lengste holdbarhetstiden da 
et mellomprodukt, f.eks. et eluat, eller det bruksferdige 
radioaktive legemiddelet oppfyller sine spesifikasjoner.

Artikkel 12

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 8 
nr. 3 bokstav h) og i) og artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii) 
utarbeides av sakkyndige med de nødvendige tekniske 
eller faglige kvalifikasjoner før materialet framlegges for 
vedkommende myndigheter. Dokumentene og opplysningene 
skal være underskrevet av de sakkyndige.

2. De sakkyndige har, alt etter sine kvalifikasjoner, til 
oppgave

a) å utføre arbeid som hører inn under deres fagområde 
(analyse, farmakologi og lignende eksperimentelle 
vitenskaper, kliniske forsøk), og å gi en objektiv beskrivelse 
av de oppnådde resultater (kvalitativt og kvantitativt),

b) å beskrive sine observasjoner i samsvar med vedlegg I, og 
særlig

–  skal analytikeren opplyse om legemiddelet er i samsvar 
med den angitte sammensetningen og eventuelt bekrefte 
de kontrollmetoder som anvendes av produsenten,

–  skal farmakologen eller den sakkyndige med tilsvarende 
eksperimentell kompetanse opplyse om legemiddelets 
giftighet og de farmakologiske egenskaper som er 
observert,

–  skal klinikeren opplyse om han hos de personer som har 
vært behandlet med legemiddelet, har kunnet observere 
virkninger som svarer til de opplysninger søkeren har 
gitt i henhold til artikkel 8 og 10, om legemiddelet tåles 
godt, om hvilken posologi klinikeren tilråder samt om 
eventuelle kontraindikasjoner og bivirkninger,

c) å forsvare eventuell bruk av en utførlig vitenskapelig 
bibliografi som nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii).

3. Utførlige rapporter fra de sakkyndige skal utgjøre en 
del av den dokumentasjonen som søkeren skal framlegge for 
vedkommende myndigheter.

KAPITTEL 2

Særlige bestemmelser om homøopatiske legemidler

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal påse at de homøopatiske 
legemidlene som produseres og markedsføres i Fellesskapet, 
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registreres eller godkjennes i samsvar med artikkel 14, 15 og 
16, med mindre disse legemidlene er omfattet av en registrering 
eller en godkjenning gitt i henhold til nasjonal lovgivning fram 
til og med 31. desember 1993 (uansett om denne registreringen 
eller godkjenningen er blitt fornyet etter denne datoen). Hver 
medlemsstat skal ta behørig hensyn til tidligere registreringer 
og godkjenninger av andre medlemsstater.

2. En medlemsstat kan avstå fra å innføre en særlig, 
forenklet framgangsmåte for registrering av homøopatiske 
legemidler som fastsatt i artikkel 14. Medlemsstaten skal 
underrette Kommisjonen om dette. Den berørte medlemsstat 
skal da tillate at homøopatiske legemidler som er registrert av 
andre medlemsstater i samsvar med artikkel 14 og 15, brukes 
på dens territorium.

Artikkel 14

1. Det kan ikke brukes en særlig, forenklet framgangsmåte 
for registrering av homøopatiske legemidler som ikke oppfyller 
samtlige av følgende vilkår:

– de er beregnet på oral tilførsel eller er til utvortes bruk,

– det er ikke angitt noen særlige terapeutiske indikasjoner 
på legemiddelets etikett eller i informasjonen om 
legemiddelet,

– fortynningsgraden er tilstrekkelig til å garantere at 
legemiddelet har en uskadelig virkning; legemiddelet 
kan verken inneholde mer enn én del per 10 000 av 
mortinkturen eller mer enn 1/100 av den laveste dose som 
eventuelt brukes i allopati, med hensyn til virksomme 
stoffer hvis tilstedeværelse i et allopatisk legemiddel 
medfører reseptplikt,

Ved registreringen skal medlemsstatene fastsette legemiddelets 
utleveringsklassifikasjon.

2. Kriteriene og saksbehandlingsreglene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 4, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 22-26, 112, 116 
og 125 får tilsvarende anvendelse på den særlige, forenklede 
framgangsmåten for registrering av homøopatiske legemidler, 
med unntak for beviset for terapeutisk virkning.

3. Bevis for terapeutisk virkning skal ikke kreves for 
homøopatiske legemidler som er registrert i samsvar med nr. 1 
i denne artikkel, eller som eventuelt tillates i samsvar med 
artikkel 13 nr. 2.

Artikkel 15

En søknad om særlig, forenklet registrering kan omfatte 
en rekke legemidler framstilt av samme homøopatiske 
stamprodukt(er). Følgende skal legges ved søknaden som 
dokumentasjon særlig for legemidlenes farmasøytiske kvalitet 
samt ensartethet mellom produksjonspartiene:

– de(t) homøopatiske stamproduktets/-produktenes 
vitenskapelige navn eller et annet navn brukt i en 
farmakopé, med opplysning om de forskjellige 
tilførselsveiene, legemiddelformene og fortynningsgradene 
som skal registreres,

– dokumentasjon med en beskrivelse av framstillingen og 
kontrollen av stamproduktet eller stamproduktene, og 
bevis for deres homøopatiske karakter på grunnlag av en 
fyllestgjørende bibliografi,

– dokumentasjon av produksjon og kontroll for hver 
legemiddelform og en beskrivelse av fortynnings- og 
potenseringsmetoden,

– tillatelsen til å produsere de aktuelle legemidlene,

– kopi av eventuelle registreringer eller tillatelser for de 
samme legemidlene i andre medlemsstater,

– én eller flere prøver eller modeller av den ytre og den indre 
emballasjen for legemidlene som skal registreres,

– opplysninger om legemiddelets holdbarhet.

Artikkel 16

1. Andre homøopatiske legemidler enn dem som er 
omhandlet i artikkel 14 nr. 1, skal godkjennes og merkes i 
samsvar med artikkel 8, 10 og 11.

2. En medlemsstat kan innføre eller opprettholde særlige 
regler på sitt territorium for toksikologiske og farmakologiske 
prøvinger av og kliniske forsøk med andre homøopatiske 
legemidler enn dem som er omhandlet i artikkel 14 nr. 1, i 
samsvar med de prinsipper og den praksis som gjelder for 
homøopati i vedkommende medlemsstat.

Medlemsstaten skal i så fall underrette Kommisjonen om de 
særlige regler som gjelder.

3. Bestemmelsene i avdeling IX får anvendelse på 
homøopatiske legemidler med unntak av dem som er 
omhandlet i artikkel 14 nr. 1.

KAPITTEL 3

Saksbehandling i forbindelse med utstedelse av 
markedsføringstillatelse

Artikkel 17

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at saksbehandlingen i forbindelse med utstedelse av 
markedsføringstillatelse avsluttes i løpet av 210 dager regnet 
fra den dag en gyldig søknad ble inngitt.
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2. Dersom en medlemsstat erfarer at en søknad om tillatelse 
allerede er til behandling for samme legemiddel i en annen 
medlemsstat, kan den vedta å utsette den nærmere behandling 
av søknaden i påvente av vurderingsrapporten som utarbeides 
av den andre medlemsstaten i samsvar med artikkel 21 nr. 4.

Den berørte medlemsstat skal underrette den andre 
medlemsstaten og søkeren om vedtaket om å utsette den 
nærmere behandlingen av den aktuelle søknaden. Så snart 
den andre medlemsstaten har avsluttet behandlingen av 
søknaden og gjort et vedtak, skal den sende en kopi av sin 
vurderingsrapport til den berørte medlemsstat.

Artikkel 18

Dersom en medlemsstat i samsvar med artikkel 8 nr. 3 
bokstav l) underrettes om at en annen medlemsstat har gitt 
tillatelse for et legemiddel som er gjenstand for en søknad om 
tillatelse i den berørte medlemsstat, skal denne medlemsstaten 
omgående anmode myndighetene i medlemsstaten som har 
gitt tillatelsen, om å oversende vurderingsrapporten nevnt i 
artikkel 21 nr. 4.

Innen 90 dager etter at den har mottatt vurderingsrapporten, 
skal den berørte medlemsstat enten anerkjenne den andre 
medlemsstatens vedtak og den oversikten over preparatets 
egenskaper som er godkjent av denne medlemsstaten eller, 
dersom den finner grunn til å anta at godkjenning av det 
aktuelle legemiddelet kan utgjøre en fare for folkehelsen, 
anvende framgangsmåten som er fastsatt i artikkel 29-34.

Artikkel 19

Ved behandling av en søknad inngitt i samsvar med artikkel 8 
og artikkel 10 nr. 1, skal vedkommende myndighet i 
medlemsstaten

1. kontrollere at de framlagte saksdokumenter er i samsvar 
med ovennevnte artikkel 8 og artikkel 10 nr. 1 og 
undersøke om vilkårene for å gi markedsføringstillatelse 
er oppfylt,

2. kunne la legemiddelet, dets utgangsmaterialer og om 
nødvendig dets mellomprodukter eller andre bestanddeler 
kontrolleres av et statlig laboratorium eller av et 
laboratorium utpekt til dette formål, for å forsikre seg 
om at de kontrollmetoder som produsenten har benyttet, 
og som er beskrevet i saksdokumentene i samsvar med 
artikkel 8 nr. 3 bokstav h), er tilfredsstillende,

3. kunne kreve at søkeren om nødvendig supplerer materialet 
med ytterligere opplysninger om punktene nevnt i 
artikkel 8 nr. 3 og artikkel 10 nr. 1. Når vedkommende 
myndighet gjør bruk av denne muligheten, skal fristene i 
artikkel 17 midlertidig oppheves til tilleggsopplysningene 
er gitt. Fristene skal også oppheves midlertidig for 
det tidsrom søkeren eventuelt har til å gi muntlig eller 
skriftlig forklaring.

Artikkel 20

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødvendige 
for å sikre 

a) at vedkommende myndigheter kontrollerer at produsentene 
og de som importerer legemidler fra tredjestater, er i stand 
til å foreta produksjonen i samsvar med opplysningene 
framlagt i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav d) og/eller 
til å foreta kontroll ved hjelp av de metoder som er 
beskrevet i saksdokumentene i samsvar med artikkel 8 
nr. 3 bokstav h),

b) at vedkommende myndigheter unntaksvis og i begrunnede 
tilfeller kan gi produsentene og de som importerer 
legemidler fra tredjestater tillatelse til å la tredjemann 
utføre visse stadier av produksjonen og/eller enkelte 
av kontrollene nevnt i bokstav a); i slike tilfeller skal 
vedkommende myndigheter foreta kontroll også i den 
bedriften som er utpekt.

Artikkel 21

1. Ved utstedelsen av markedsføringstillatelsen skal 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat underrette 
innehaveren om den oversikten over preparatets egenskaper 
som myndigheten har godkjent.

2. Vedkommende myndighet skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at opplysningene som gis i oversikten, 
samsvarer med de opplysningene som ble godtatt ved 
utstedelsen av markedsføringstillatelsen eller senere.

3. Vedkommende myndighet skal oversende Kontoret en 
kopi av tillatelsen sammen med oversikten over preparatets 
egenskaper.

4. Vedkommende myndighet skal utarbeide en 
vurderingsrapport og kommentarer til søknadsmaterialet 
med hensyn til resultatene av de analytiske og toksikologisk-
farmakologiske prøvingene av og de kliniske forsøkene 
med det aktuelle legemiddelet. Vurderingsrapporten skal 
ajourføres når det foreligger nye opplysninger av betydning for 
vurderingen av det aktuelle legemiddelets kvalitet, sikkerhet 
eller virkning.

Artikkel 22

Under særlige omstendigheter og etter samråd med søkeren 
kan det gis en tillatelse som er underlagt visse særlige vilkår, 
blant annet

– at det gjennomføres ytterligere undersøkelser etter at 
tillatelsen er gitt,

– at det gis melding om bivirkninger ved legemiddelet.

Slike særlige vedtak kan gjøres bare på et objektivt og 
kontrollerbart grunnlag, og skal bygge på en av årsakene i 
avsnitt G i del 4 i vedlegg I.
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Artikkel 23

Etter at en markedsføringstillatelse er gitt, skal innehaveren når 
det gjelder framstillingsmåtene og kontrollmetodene nevnt i 
artikkel 8 nr. 3 bokstav d) og h) ta hensyn til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling og foreta de endringer som er nødvendige 
for at legemiddelet skal kunne produseres og kontrolleres ved 
hjelp av allment anerkjente vitenskapelige metoder.

Disse endringene skal godkjennes av vedkommende myndighet 
i den berørte medlemsstat.

Artikkel 24

Tillatelsen skal gjelde for fem år og kunne fornyes for fem 
år om gangen etter søknad fra innehaveren minst tre måneder 
før utløpsdatoen og etter at vedkommende myndighet har 
gjennomgått dokumentasjonen som inneholder de framlagte 
opplysninger om legemiddelovervåking og andre opplysninger 
som angår kontrollen av legemiddelet.

Artikkel 25

Tillatelsen skal ikke berøre det ansvar som etter alminnelige 
rettsregler påhviler produsenten og eventuelt innehaveren av 
tillatelsen.

Artikkel 26

Markedsføringstillatelse skal ikke gis dersom det ved kontroll 
av opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 8 og 
artikkel 10 nr. 1 viser seg

a) at legemiddelet er skadelig under normale bruksvilkår, 
eller

b) at dets terapeutiske virkning mangler eller ikke er 
tilstrekkelig underbygd av søkeren, eller

c) at legemiddelet ikke har den angitte kvalitative og 
kvantitative sammensetning.

Tillatelse skal heller ikke gis dersom opplysninger og 
dokumenter framlagt til støtte for søknaden ikke er i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 8 og artikkel 10 nr. 1.

KAPITTEL 4

Gjensidig godkjenning av tillatelser

Artikkel 27

1. For å gjøre det lettere for medlemsstatene å gjøre 
felles vedtak om godkjenning av legemidler på grunnlag av 
vitenskapelige kvalitets-, sikkerhets- og virkningskriterier 
og således oppnå fri omsetning av legemidler i Fellesskapet, 
nedsettes det en komité for farmasøytiske spesialpreparater, 
heretter kalt «komiteen». Komiteen skal være knyttet til 
Kontoret.

2. Komiteen skal i tillegg til de andre oppgavene som 
den er tillagt etter fellesskapsretten, behandle alle spørsmål 
vedrørende utstedelse, endring, midlertidig oppheving eller 
tilbakekalling av markedsføringstillatelser som blir forelagt 
for den i samsvar med dette direktiv.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 28

1. Før det inngis en søknad om godkjenning av en marke
dsføringstillatelse, skal innehaveren av tillatelsen underrette 
den medlemsstaten som har gitt tillatelsen som søknaden er 
basert på (heretter kalt «rapporterende medlemsstat»), om at 
det vil bli inngitt en søknad i samsvar med dette direktiv, og 
skal likeledes underrette den om eventuelle tilføyelser til de 
opprinnelige saksdokumentene; nevnte medlemsstat kan kreve 
at søkeren framlegger alle de opplysninger og dokumenter som 
er nødvendige for at medlemsstaten skal kunne kontrollere om 
de framlagte saksdokumentene er identiske.

I tillegg skal innehaveren av tillatelsen anmode den 
rapporterende medlemsstat om å utarbeide en vurderingsrapport 
om det aktuelle legemiddelet, eller om nødvendig ajourføre 
en eksisterende vurderingsrapport. Nevnte medlemsstat skal 
utarbeide eller ajourføre vurderingsrapporten innen 90 dager 
regnet fra den dagen anmodningen er mottatt.

Samtidig med at søknaden framlegges i samsvar med nr. 2, skal 
den rapporterende medlemsstat oversende vurderingsrapporten 
til den eller de medlemsstater som berøres av søknaden.

2. For å oppnå godkjenning etter framgangsmåtene 
fastsatt i dette kapittel i én eller flere medlemsstater av en 
markedsføringstillatelse som er gitt av en medlemsstat, skal 
innehaveren av tillatelsen inngi en søknad til vedkommende 
myndigheter i den berørte medlemsstat eller de berørte 
medlemsstater, sammen med opplysningene og dokumentene 
nevnt i artikkel 8, artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11. 
Vedkommende skal attestere at saksdokumentene er identiske 
med dem som den rapporterende medlemsstat har godkjent, 
eller angi eventuelle tillegg eller endringer som er gjort i 
dem. I sistnevnte tilfelle skal vedkommende attestere at 
oversikten over preparatets egenskaper foreslått av ham/henne 
i samsvar med artikkel 11 er identisk med den oversikten 
som den rapporterende medlemsstat har godkjent i samsvar 
med artikkel 21. Vedkommende skal videre bekrefte at alle 
saksdokumentene som er framlagt i forbindelse med denne 
framgangsmåten, er identiske.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 
Kontoret om søknaden, opplyse det om hvilke medlemsstater 
som er berørt og om datoene for framleggelsen av søknaden, 
samt sende det en kopi av den tillatelsen som er gitt av den 
rapporterende medlemsstat. Innehaveren skal også sende 
Kontoret kopier av eventuelle markedsføringstillatelser som 
måtte være gitt av de øvrige medlemsstater for det aktuelle 
legemiddelet, og opplyse om en søknad om tillatelse allerede 
er til behandling i en annen medlemsstat.
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4. Bortsett fra i det særlige tilfellet omhandlet i 
artikkel 29 nr. 1 skal hver medlemsstat godkjenne en 
markedsføringstillatelse gitt av den rapporterende medlemsstat 
innen 90 dager etter at søknaden og vurderingsrapporten er 
mottatt. Den skal underrette den rapporterende medlemsstat, 
de andre medlemsstatene som berøres av søknaden, Kontoret 
og innehaveren av markedsføringstillatelsen om dette.

Artikkel 29

1. Dersom en medlemsstat finner grunn til å anta at marked
sføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet kan utgjøre en 
fare for folkehelsen, skal den omgående underrette søkeren, 
den rapporterende medlemsstaten, de andre medlemsstatene 
som berøres av søknaden og Kontoret om dette. Medlemsstaten 
skal gi en utførlig begrunnelse for sitt standpunkt og angi 
hvilke tiltak som kan være nødvendige for å utbedre eventuelle 
mangler ved søknaden.

2. Alle berørte medlemsstater skal gjøre sitt ytterste for å 
komme til enighet om hvilke tiltak som skal treffes med hensyn 
til søknaden. De skal gi søkeren mulighet til å framsette sine 
synspunkter muntlig eller skriftlig. Dersom medlemsstatene 
ikke er kommet til enighet innen utløpet av fristen fastsatt i 
artikkel 28 nr. 4, skal de omgående underrette Kontoret om 
dette for å få forelagt saken for komiteen med henblikk på 
anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 32.

3. Innen fristen nevnt i artikkel 28 nr. 4 skal de berørte 
medlemsstater framlegge for komiteen en utførlig beskrivelse 
av de saker som det ikke er oppnådd enighet om, og grunnene 
til uenigheten. Søkeren skal få en kopi av dette dokumentet.

4. Så snart søkeren er underrettet om at saken er forelagt 
komiteen, skal vedkommende omgående oversende komiteen 
en kopi av opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 28 
nr. 2.

Artikkel 30

Dersom samme legemiddel er gjenstand for flere søknader om 
tillatelse til markedsføring framlagt i samsvar med artikkel 8, 
artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11 og medlemsstatene har gjort 
innbyrdes avvikende vedtak om utstedelse, midlertidig 
oppheving eller tilbakekalling av tillatelse, kan en medlemsstat, 
Kommisjonen eller innehaveren av markedsføringstillatelsen 
forelegge saken for komiteen med henblikk på anvendelse av 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 32.

Den berørte medlemsstat, innehaveren av markedsføringstill
atelsen eller Kommisjonen skal angi klart og tydelig hvilken 
sak som er forelagt komiteen til behandling, og skal eventuelt 
underrette innehaveren om dette.

Medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatelsen 
skal oversende komiteen alle tilgjengelige opplysninger om 
den aktuelle saken.

Artikkel 31

Medlemsstatene, Kommisjonen, søkeren eller innehaveren av 
markedsføringstillatelsen kan i særlige tilfeller av interesse 
for Fellesskapet forelegge saken for komiteen med henblikk 
på anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, før 
det gjøres et vedtak angående en søknad om, en midlertidig 
oppheving eller en tilbakekalling av en markedsføringstillatelse 
eller angående en hvilken som helst annen endring av vilkårene 
for en markedsføringstillatelse som synes nødvendig, særlig 
for å ta hensyn til opplysningene innhentet i samsvar med 
avdeling IX.

Den berørte medlemsstat eller Kommisjonen skal angi klart 
og tydelig hvilken sak som er forelagt komiteen til uttalelse, 
og skal underrette innehaveren av markedsføringstillatelsen 
om dette.

Medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatelsen 
skal oversende komiteen alle tilgjengelige opplysninger om 
den aktuelle saken.

Artikkel 32

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, 
skal komiteen behandle den aktuelle saken og avgi en grunngitt 
uttalelse innen 90 dager etter at den har fått seg forelagt 
saken.

I de tilfeller som forelegges komiteen i samsvar med artikkel 30 
og 31, kan imidlertid denne fristen forlenges med 90 dager.

Dersom saken haster, kan komiteen fastsette en kortere frist 
etter forslag fra lederen.

2. I forbindelse med saksbehandlingen kan komiteen utpeke 
et av sine medlemmer til rapportør. Komiteen kan også utpeke 
uavhengige sakkyndige som skal gi den råd om bestemte 
spørsmål. Når komiteen utpeker sakkyndige, skal den definere 
deres oppgaver og angi en frist for når disse oppgavene skal 
være utført.

3. I tilfellene nevnt i artikkel 29 og 30 skal komiteen før den 
avgir sin uttalelse gi innehaveren av markedsføringstillatelsen 
mulighet til å framlegge skriftlige eller muntlige forklaringer.

I tilfellet nevnt i artikkel 31 kan innehaveren av markedsføring
stillatelsen anmodes om å forklare seg muntlig eller skriftlig.

Dersom komiteen finner det hensiktsmessig, kan den 
anmode en hvilken som helst annen person om å framlegge 
opplysninger om saken den har til behandling.

Komiteen kan utsette fristen nevnt i nr. 1 for å gi innehaveren 
av markedsføringstillatelsen mulighet til å forberede sine 
forklaringer.

4. Kontoret skal omgående underrette innehaveren av 
markedsføringstillatelsen dersom det i komiteens uttalelse gis 
uttrykk for
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– at søknaden ikke oppfyller kriteriene for godkjenning, 
eller

– at oversikten over preparatets egenskaper som foreslått av 
søkeren i samsvar med artikkel 11 bør endres, eller

– at tillatelsen bør gjøres avhengig av visse vilkår, dvs. 
vilkår som anses for å være av avgjørende betydning 
for en sikker og effektiv bruk av legemiddelet, herunder 
legemiddelovervåking, eller

– at en markedsføringstillatelse bør oppheves midlertidig, 
endres eller tilbakekalles.

Innen 15 dager etter at uttalelsen er mottatt, kan innehaveren 
av markedsføringstillatelsen skriftlig meddele Kontoret at 
vedkommende har til hensikt å klage på vedtaket. I slike 
tilfeller skal vedkommende oversende Kontoret en utførlig 
begrunnelse for klagen innen 60 dager etter mottak av 
uttalelsen. Innen 60 dager etter at den har mottatt begrunnelsen 
for klagen, skal komiteen vurdere om dens uttalelse skal 
revideres, og konklusjonene den kommer til med hensyn til 
klagen, skal vedlegges vurderingsrapporten nevnt i nr. 5.

5. Innen 30 dager etter at komiteen har vedtatt sin endelige 
uttalelse, skal Kontoret oversende den til medlemsstatene, 
Kommisjonen og innehaveren av markedsføringstillatelsen 
sammen med en rapport med en redegjørelse om vurderingen 
av legemiddelet og begrunnelsen for sine konklusjoner.

Dersom det avgis en positiv uttalelse om utstedelse eller 
opprettholdelse av en markedsføringstillatelse, skal følgende 
vedlegges uttalelsen:

a) et utkast til oversikt over preparatets egenskaper som nevnt 
i artikkel 11;

b) eventuelle vilkår for utstedelse av tillatelsen som definert i 
nr. 4.

Artikkel 33

Innen 30 dager etter å ha mottatt uttalelsen skal Kommisjonen 
utarbeide et utkast til det vedtak som skal gjøres i forbindelse 
med søknaden, idet det tas hensyn til fellesskapsretten.

Dersom det i henhold til utkastet til vedtak skal gis marked
sføringstillatelse, skal dokumentene nevnt i artikkel 32 nr. 5 
bokstav a) og b) vedlegges.

Dersom utkastet til vedtak unntaksvis ikke er i samsvar med 
Kontorets uttalelse, skal Kommisjonen også vedlegge en 
utførlig redegjørelse om grunnene til ulikhetene.

Utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene og 
søkeren.

Artikkel 34

1. Et endelig vedtak om søknaden skal gjøres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2.

2. Forretningsordenen for Den faste komité nedsatt ved 
artikkel 121 nr. 1 skal tilpasses for å ta hensyn til de oppgaver 
som påhviler den i henhold til dette kapittel.

Disse tilpasningene skal innebære

– at Den faste komité bortsett fra i tilfellene nevnt i 
artikkel 33 tredje ledd skal avgi skriftlig uttalelse,

– at hver enkelt medlemsstat får minst 28 dager på seg til 
å oversende Kommisjonen sine skriftlige merknader til 
utkastet til vedtak,

– at hver enkelt medlemsstat har mulighet til skriftlig å 
anmode om at utkastet til vedtak behandles i Den faste 
komité, idet den utførlig begrunner anmodningen.

Når Kommisjonen anser at de skriftlige merknadene fra en 
medlemsstat reiser viktige nye spørsmål av vitenskapelig eller 
teknisk art som ikke er omhandlet i Kontorets uttalelse, skal 
lederen innstille behandlingen og sende søknaden tilbake til 
Kontoret for ytterligere behandling.

Kommisjonen skal vedta de bestemmelser som er nødvendige 
for gjennomføringen av dette nummer etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 121 nr. 2.

3. Vedtaket omhandlet i nr. 1 skal rettes til de medlemsstater 
som er berørt av saken, og meddeles innehaveren av 
markedsføringstillatelsen. Medlemsstatene skal innen 30 
dager etter at det ble meddelt, enten gi eller tilbakekalle en 
markedsføringstillatelse eller foreta de endringer i vilkårene 
for en markedsføringstillatelse som måtte være nødvendige for 
å etterkomme vedtaket. De skal underrette Kommisjonen og 
Kontoret om dette.

Artikkel 35

1. En søknad fra innehaveren av markedsføringstillatelsen 
om å endre en markedsføringstillatelse som er gitt i samsvar 
med bestemmelsene i dette kapittel, skal framlegges for 
alle medlemsstater som tidligere har godkjent det aktuelle 
legemiddelet.

Kommisjonen skal i samråd med Kontoret fastsette egnede 
tiltak for undersøkelse av endringer i vilkårene for en marke
dsføringstillatelse.

Disse tiltakene skal omfatte et varslingssystem eller 
administrative framgangsmåter med hensyn til mindre 
endringer samt gi en nøyaktig definisjon av begrepet «mindre 
endring».
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Disse tiltakene skal vedtas av Kommisjonen i form av en 
gjennomføringsforordning etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 121 nr. 2.

2. I tilfeller hvor Kommisjonen forelegges en voldgiftssak, 
får framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, 33 og 34 tilsvarende 
anvendelse på endringer som gjøres i markedsførings-
tillatelser.

Artikkel 36

1. Dersom en medlemsstat anser at det for å verne 
folkehelsen er nødvendig å endre eller midlertidig oppheve 
eller tilbakekalle en markedsføringstillatelse gitt i samsvar 
med bestemmelsene i dette kapittel, skal den omgående 
forelegge saken for Kontoret med henblikk på anvendelse av 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, 33 og 34. 

2. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 31 kan en 
medlemsstat unntaksvis, når det er nødvendig å handle raskt 
for å verne folkehelsen, inntil det er gjort et endelig vedtak 
midlertidig stanse markedsføringen og bruken av det aktuelle 
legemiddelet på sitt territorium. Den skal senest den påfølgende 
virkedag underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater 
om begrunnelsen for tiltaket.

Artikkel 37

Artikkel 35 og 36 får tilsvarende anvendelse på legemidler 
som er godkjent av medlemsstater på grunnlag av en 
komitéuttalelse avgitt i samsvar med artikkel 4 i direktiv 
87/22/EØF før 1. januar 1995.

Artikkel 38

1. Kontoret skal offentliggjøre en årsrapport om hvordan 
framgangsmåtene fastsatt i dette kapittel fungerer, og oversende 
denne til Europaparlamentet og Rådet til opplysning.

2. Innen 1. januar 2001 skal Kommisjonen offentliggjøre 
en utførlig rapport om anvendelsen av framgangsmåtene i 
dette kapittel og foreslå eventuelle endringer som måtte være 
nødvendige for å forbedre disse framgangsmåtene.

Rådet skal på de vilkår som er fastsatt i traktaten, treffe en 
beslutning om Kommisjonens forslag innen ett år etter at det 
er framlagt.

Artikkel 39

Bestemmelsene i artikkel 27-34 får ikke anvendelse på de 
homøopatiske legemidlene som er omhandlet i artikkel 16 
nr. 2.

AVDELING IV

FRAMSTILLING OG IMPORT

Artikkel 40

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at framstilling av legemidler på deres territorium 
finner sted bare når det foreligger tillatelse. Slik tillatelse til 
framstilling skal også kreves selv om de framstilte legemidlene 
er beregnet på eksport.

2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 skal kreves både for hel eller 
delvis framstilling og for oppdeling, pakking og presentasjon.

Slik tillatelse kreves imidlertid ikke for tilberedning, oppdeling, 
endring av pakning eller presentasjon i den utstrekning 
disse arbeidsoperasjonene utføres utelukkende med sikte på 
detaljutlevering foretatt av farmasøyt på et apotek eller av 
andre personer som i henhold til medlemsstatenes lovgivning 
har tillatelse til å utføre nevnte oppgaver.

3. Tillatelsen nevnt i nr. 1 skal også kreves ved import fra 
tredjestater til en medlemsstat; denne avdeling og artikkel 118 
får derfor anvendelse på slik import på samme måte som på 
framstilling.

Artikkel 41

For å få framstillingstillatelse skal søkeren oppfylle minst 
følgende krav:

a) angi hvilke legemidler og legemiddelformer som skal 
framstilles eller importeres samt stedet for framstilling 
og/eller kontroll,

b) ha til rådighet, med henblikk på framstilling eller import, 
egnede og tilstrekkelige lokaler, teknisk utstyr og 
kontrollmuligheter som oppfyller de lovfestede krav i den 
berørte medlemsstat både med hensyn til produksjon og 
kontroll samt oppbevaring av legemidlene, i samsvar med 
artikkel 20,

c) ha til rådighet minst én person som er kvalifisert i henhold 
til artikkel 48.

Søkeren skal i sin søknad gi opplysninger som viser at disse 
kravene er oppfylt.

Artikkel 42

1. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal ikke gi 
framstillingstillatelse før den ved undersøkelse foretatt av egne 
representanter har forsikret seg om at de opplysninger som er 
gitt i samsvar med artikkel 41, er korrekte.

2. For å sikre at kravene i artikkel 41 oppfylles, kan det til 
tillatelsen knyttes visse plikter som pålegges i forbindelse med 
utstedelsen eller på et senere tidspunkt.
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3. Tillatelsen skal gjelde bare for de lokalene som er angitt i 
søknaden og for de legemidlene og legemiddelformene som er 
angitt i samme søknad.

Artikkel 43

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for 
å sikre at saksbehandlingstiden i forbindelse med utstedelse av 
framstillingstillatelse ikke overstiger 90 dager regnet fra den 
dag vedkommende myndighet mottok søknaden.

Artikkel 44

Dersom innehaveren av framstillingstillatelsen anmoder om at 
en av opplysningene nevnt i artikkel 41 første ledd bokstav a) 
og b) endres, skal saksbehandlingstiden i den forbindelse ikke 
overstige 30 dager. Fristen kan i særlige tilfeller forlenges til 
90 dager.

Artikkel 45

Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan kreve at søkeren 
gir ytterligere informasjon i forbindelse med opplysningene 
gitt i samsvar med artikkel 41 og om den kvalifiserte personem 
nevnt i artikkel 48; når vedkommende myndighet gjør bruk av 
denne muligheten, skal fristene fastsatt i artikkel 43 og 44 
midlertidig oppheves til de tilleggsopplysninger det bes om, 
er gitt.

Artikkel 46

Innehaveren av en framstillingstillatelse skal som et minimum 
ha plikt til

a) å ha til rådighet et personale som oppfyller de lovfestede 
kravene i den berørte medlemsstat både med hensyn til 
framstilling og kontroll,

b) å utlevere de godkjente legemidlene bare i samsvar med 
lovgivningen i de berørte medlemsstater,

c) å varsle vedkommende myndighet på forhånd om enhver 
endring han/hun måtte ønske å foreta av en opplysning 
gitt i samsvar med artikkel 41; vedkommende myndighet 
skal under enhver omstendighet umiddelbart underrettes 
dersom den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 48 
uventet skiftes ut,

d) å gi representanter for vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat adgang til sine lokaler til enhver tid,

e) å sette den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 48 i 
stand til å utføre sine oppgaver, særlig ved å stille alle 
nødvendige hjelpemidler til rådighet for vedkommende,

f) å overholde prinsippene og retningslinjene for god 
framstillingspraksis for legemidler som fastsatt i 
fellesskapsretten.

Artikkel 47

Prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for 
legemidler nevnt i artikkel 46 bokstav f) skal vedtas i form av 
et direktiv, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2.

Utførlige retningslinjer i samsvar med disse prinsippene 
og retningslinjene skal offentliggjøres av Kommisjonen og 
om nødvendig revideres for å ta hensyn til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling.

Artikkel 48

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at innehaveren av framstillingstillatelsen til enhver 
tid har til rådighet minst én kvalifisert person som oppfyller 
vilkårene i artikkel 49, og som har særlig ansvar for å utføre 
oppgavene angitt i artikkel 51.

2. Dersom innehaveren personlig oppfyller vilkårene i 
artikkel 49, kan vedkommende selv påta seg det ansvaret som 
er nevnt i nr. 1.

Artikkel 49

1. Medlemsstatene skal påse at den kvalifiserte person 
nevnt i artikkel 48 oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner 
fastsatt i nr. 2 og 3.

2. En kvalifisert person skal ha diplom, eksamensbevis eller 
et annet kvalifikasjonsbevis for et fullført universitetsstudium 
eller et annet studium som den berørte medlemsstat godkjenner 
som likeverdig, og som omfatter minst fire års teoretisk og 
praktisk undervisning innenfor ett av følgende vitenskapelige 
fagområder: farmasi, medisin, veterinærmedisin, kjemi, 
farmasøytisk kjemi og teknologi samt biologi.

Universitetsstudiets minste varighet kan imidlertid være tre 
og et halvt år når det etterfølges av en teoretisk og praktisk 
utdanning av minst ett års varighet, som omfatter minst seks 
måneders arbeid i et apotek åpent for publikum, og som 
avsluttes med eksamen på universitetsnivå.

Når det i en medlemsstat finnes to universitetsutdanninger 
eller to utdanninger som vedkommende stat godkjenner 
som likeverdige, og den ene utdanningen er fireårig og 
den annen treårig, skal diplom, eksamensbevis eller annet 
kvalifikasjonsbevis for den treårige universitetsutdanningen 
– eller for utdanningen som godkjennes som likeverdig – anses 
for å oppfylle kravet til varighet nevnt i annet ledd, forutsatt at 
diplomer, eksamensbevis eller andre kvalifikasjonsbevis for de 
to utdanningene godkjennes som likeverdige av vedkommende 
stat. –

Utdanningen skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning i 
minst følgende grunnleggende fag:

– anvendt fysikk,

– generell og uorganisk kjemi,
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– organisk kjemi,

– analytisk kjemi,

– farmasøytisk kjemi, herunder legemiddelanalyse,

– generell og anvendt biokjemi (medisinsk), 

– fysiologi,

– mikrobiologi,

– farmakologi,

– farmasøytisk teknologi,

– toksikologi,

– farmakognosi (studiet av sammensetningen og virkningene 
av de naturlige virksomme stoffer av vegetabilsk eller 
animalsk opprinnelse).

Undervisningen i disse fagene bør være slik sammensatt at 
vedkommende person blir i stand til å påta seg pliktene angitt 
i artikkel 51.

Dersom visse diplomer, eksamensbevis eller andre 
kvalifikasjonsbevis nevnt i første ledd ikke oppfyller kriteriene 
nevnt i dette nummer, skal vedkommende myndighet i 
medlemsstaten forsikre seg om at vedkommende godtgjør at 
han/hun har tilfredsstillende kunnskaper på de områder det 
gjelder.

3. Den kvalifiserte personen skal ha minst to års praksis 
fra ett eller flere foretak med tillatelse til produksjon av 
legemidler, innenfor den del av virksomheten som omfatter 
kvalitativ analyse av legemidler, kvantitativ analyse av 
virksomme stoffer samt den nødvendige kvalitetskontroll av 
legemidler.

Praksistiden kan reduseres med ett år når universitetsutdanningen 
er av minst fem års varighet, og med ett og et halvt år når 
utdanningen er av minst seks års varighet.

Artikkel 50

1. En person som i en medlemsstat utøvde den virksomhet 
som utøves av personen nevnt i artikkel 48 på tidspunktet for 
gjennomføringen av direktiv 75/319/EØF, men uten å oppfylle 
bestemmelsene i artikkel 49, er kvalifisert til fortsatt å drive 
slik virksomhet i vedkommende stat.

2. Innehaveren av et diplom, eksamensbevis eller annet 
kvalifikasjonsbevis for et fullført universitetsstudium, eller 
for et annet studium som den berørte medlemsstat godkjenner 
som likeverdig, innenfor et vitenskapelig fagområde som 
kvalifiserer vedkommende til å utøve den virksomhet som skal 
utøves av en person som nevnt i artikkel 48 i samsvar med 

lovgivningen i den aktuelle stat kan, dersom han/hun begynte 
på utdanningen før 21. mai 1975, betraktes som kvalifisert til 
å påta seg de oppgavene som skal utføres av personen nevnt i 
artikkel 48 i den medlemsstaten, forutsatt at han/hun tidligere, 
før 21. mai 1985 etter at det var gitt underretning om dette 
direktiv, i ett eller flere foretak som har framstillingstillatelse i 
minst to år, har ført tilsyn med framstillingen og/eller foretatt 
kvalitativ analyse og kvantitativ analyse av de virksomme 
stoffene samt de prøvinger og kontroller som er nødvendige 
for å sikre legemidlenes kvalitet, under direkte ledelse av en 
person som nevnt i artikkel 48.

Når den aktuelle person har praksis som nevnt i første 
ledd fra før 21. mai 1965, kreves det ytterligere ett års 
praksis som oppfyller vilkårene i første ledd, og denne skal 
være gjennomført umiddelbart før personen utøver nevnte 
virksomhet.

Artikkel 51

1. Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at den kvalifiserte person som er nevnt 
i artikkel 48, uansett sitt forhold til innehaveren av framstillin
gstillatelsen, innenfor rammen av de framgangsmåter som er 
nevnt i artikkel 52, har ansvar for å påse

a) at hvert parti med legemidler som er produsert i den berørte 
medlemsstat, er produsert og kontrollert i samsvar med 
gjeldende lovgivning i den medlemsstaten og i samsvar 
med de krav som ble stilt i forbindelse med markedsføring
stillatelsen,

b) at hvert produksjonsparti med legemidler som er 
importert fra en tredjestat, i importmedlemsstaten har 
vært underkastet en fullstendig kvalitativ analyse og en 
kvantitativ analyse av minst alle virksomme stoffer, samt 
alle andre prøvinger eller kontroller som er nødvendige for 
å sikre kvaliteten på legemidler i henhold til de krav som 
ble stilt i forbindelse med markedsføringstillatelsen.

Partier av legemidler som har vært underkastet slike 
kontroller i en medlemsstat, skal unntas fra kontrollene når 
de markedsføres i en annen medlemsstat og det følger med 
kontrollrapporter undertegnet av den kvalifiserte personen.

2. I de tilfeller der legemidler importeres fra en tredjestat 
og Fellesskapet har avtalt egnede ordninger med eksportstaten 
for å sikre at produsenten av legemiddelet anvender standarder 
for god framstillingspraksis som minst tilsvarer dem som er 
fastsatt av Fellesskapet, og for å sikre at kontrollene nevnt i 
nr. 1 første ledd bokstav b) er foretatt i eksportstaten, kan den 
kvalifiserte personen fritas for ansvaret for å gjennomføre disse 
kontrollene.

3. I alle tilfeller, og særlig når legemidlene frigis for salg, 
skal den kvalifiserte personen i et dertil bestemt register eller 
tilsvarende dokument attestere at hvert produksjonsparti 
oppfyller bestemmelsene i denne artikkel; registeret eller 
dokumentet skal ajourføres etter hvert som arbeidsoperasjonene 
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avsluttes, og skal stå til rådighet for vedkommende myndighets 
representanter i det tidsrom som er angitt i bestemmelsene i 
den berørte medlemsstat, og under alle omstendigheter i minst 
fem år.

Artikkel 52

Medlemsstatene skal ved egnede forvaltningsmessige tiltak 
eller ved bestemmelser om faglig atferd påse at pliktene til den 
kvalifiserte personen nevnt i artikkel 48 oppfylles.

Medlemsstatene kan midlertidig suspendere denne person 
dersom det innledes en forvaltningssak eller disiplinærsak mot 
vedkommende for pliktforsømmelse.

Artikkel 53

Bestemmelsene i denne avdeling får også anvendelse på 
homøopatiske legemidler.

AVDELING V

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

Artikkel 54

Legemidlers ytre emballasje eller, når det ikke foreligger noen 
ytre emballasje, deres indre emballasje, skal være forsynt med 
følgende opplysninger:

a) legemiddelets navn etterfulgt av fellesnavnet når produktet 
inneholder bare ett virksomt stoff, og dersom dets navn 
er et fantasinavn; når det for et legemiddel finnes flere 
legemiddelformer og/eller flere legemiddelstyrker, skal 
legemiddelformen og/eller -legemiddelstyrken (for 
spedbarn, barn eller voksne, alt etter hva som er aktuelt) 
tas med i legemiddelets navn,

b) sammensetning, uttrykt ved en kvalitativ og kvantitativ 
oppgave over de virksomme stoffene per doseringsenhet 
eller, avhengig av tilførselsformen, for et bestemt volum 
eller en bestemt vekt, ved bruk av fellesnavnene,

c) legemiddelform og innhold etter vekt, volum eller 
doseringsenheter,

d) en fortegnelse over de hjelpestoffer som har en kjent 
virkemåte eller virkning, og som er fastsatt i de 
retningslinjer som er offentliggjort i henhold til artikkel 65; 
dersom det imidlertid dreier seg om et injeksjonspreparat, 
et preparat til lokal bruk eller øyedråper, må samtlige 
hjelpestoffer angis,

e) tilførselsmåte og om nødvendig tilførselsvei,

f) en særlig advarsel om at legemiddelet må oppbevares 
utilgjengelig for barn,

g) en særlig advarsel, dersom dette er nødvendig for det 
aktuelle legemiddel,

h) en klar angivelse av holdbarhetsdatoen (måned/år),

i) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

j) eventuelt særlige forsiktighetsregler ved fjerning og 
deponering av ubrukte legemidler eller avfallsstoffer som 
stammer fra legemidler,

k) navn og adresse til innehaveren av markedsføringstillatels
en,

l) markedsføringstillatelsens nummer,

m) produksjonspartiets nummer,

n) for legemidler for selvmedisinering, angivelse av 
bruksområder.

Artikkel 55

1. Indre emballasjer, bortsett fra dem som er nevnt i nr. 2 
og 3, skal være forsynt med de opplysninger som er fastsatt i 
artikkel 54 og 62.

2. Dersom de indre emballasjer er plassert i en ytre emballasje 
som er utformet i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 54 og 
62, skal de, når de har form av gjennomtrykkspakninger, være 
forsynt med minst følgende opplysninger:

– legemiddelets navn som fastsatt i artikkel 54 bokstav a),

– navn på innehaveren av markedsføringstillatelsen,

– holdbarhetsdato,

– produksjonspartiets nummer.

3. Små indre emballasjer som det ikke er mulig å påføre 
opplysningene fastsatt i artikkel 54 og 62, skal være forsynt 
med minst følgende opplysninger:

– legemiddelets navn og om nødvendig styrke og 
tilførselsvei,

– tilførselsmåte,

– holdbarhetsdato,

– produksjonspartiets nummer,

– innhold etter vekt, volum eller per enhet.

Artikkel 56

Opplysningene nevnt i artikkel 54, 55 og 62 skal være påført 
slik at de er lett leselige, lett forståelige og umulige å slette.
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Artikkel 57

Uten hensyn til artikkel 60 kan medlemsstatene kreve bruk av 
visse former for merking av legemiddelet, slik at det blir mulig 
å angi opplysninger om følgende:

– legemiddelets pris,

– vilkårene for refusjon gjennom trygdeordninger,

– vilkårene for utlevering av legemiddelet til pasienten, i 
samsvar med avdeling VI,

– identifikasjon og ekthet.

Artikkel 58

Emballasjen til alle legemidler skal inneholde et 
pakningsvedlegg med mindre alle de opplysninger som kreves 
etter artikkel 59 og 62, er angitt direkte på den ytre eller den 
indre emballasjen.

Artikkel 59

1. Pakningsvedlegget skal utformes i samsvar med 
oversikten over preparatets egenskaper; det skal inneholde 
følgende opplysninger i nedenstående rekkefølge:

a) for identifikasjon av legemiddelet:

–  legemiddelets navn etterfulgt av fellesnavnet når 
produktet inneholder bare ett virksomt stoff, og 
dersom dets navn er et fantasinavn; når det for et 
legemiddel finnes flere legemiddelformer og/eller flere 
legemiddelstyrker, skal legemiddelformen og/eller 
legemiddelstyrken (for spedbarn, barn eller voksne, alt 
ettersom) tas med i legemiddelets navn,

–  sammensetningen, uttrykt ved en fullstendig kvalitativ 
angivelse (i virksomme stoffer og hjelpestoffer) og en 
kvantitativ angivelse av de virksomme stoffer, ved bruk 
av fellesnavnene, for alle former som legemiddelet 
foreligger i,

–  legemiddelform og innhold etter vekt, volum eller 
doseringsenheter, for alle former som legemiddelet 
foreligger i,

–  farmakoterapeutisk kategori eller virkemåte, angitt 
på en slik måte at opplysningene er lettfattelige for 
pasienten,

–  navn og adresse til innehaveren av markedsføringstilla
telsen og til produsenten,

b) de terapeutiske indikasjonene,

c) en oversikt over de opplysninger som det er nødvendig å 
ha kjennskap til før bruk av legemiddelet:

 – kontraindikasjoner,

–  passende forsiktighetsregler ved bruk,

–  former for interaksjon med andre legemidler og 
andre former for interaksjon (for eksempel med 
alkohol, tobakk eller næringsmidler) som kan påvirke 
legemiddelets virkning,

–  særlige advarsler.

Denne oversikten må

–  ta hensyn til de forhold som gjelder for ulike 
brukergrupper (barn, gravide eller ammende kvinner, 
eldre, personer med bestemte lidelser),

–  der det er nødvendig, nevne mulig påvirkning av evnen 
til å kjøre bil og betjene maskiner,

–  inneholde en fortegnelse over hjelpestoffer som det 
er nødvendig å ha kjennskap til for å kunne bruke 
legemiddelet på en korrekt og sikker måte, og som 
er fastsatt i de retningslinjer som er offentliggjort i 
henhold til artikkel 65.

d) de nødvendige og vanlige opplysninger med henblikk på 
korrekt bruk, særlig

–  dosering,

–  tilførselsmåte og om nødvendig tilførselsvei,

–  tilførselshyppighet, om nødvendig med angivelse av 
når legemiddelet kan eller må tilføres,

og, i bestemte tilfeller, avhengig av legemiddelets art:

–  behandlingens varighet, når den skal være begrenset,

–  tiltak ved overdose (for eksempel symptomer og 
nødhjelp),

–  tiltak når én eller flere doser ikke er tatt,

–  om nødvendig en angivelse av risikoen for negative 
virkninger ved opphør av behandlingen,

e) en beskrivelse av de bivirkninger som kan oppstå 
ved vanlig bruk av legemiddelet, og om nødvendig, 
tiltak som skal treffes i slike tilfeller; pasienten skal 
uttrykkelig oppfordres til å melde fra til legen eller 
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farmasøyten om enhver bivirkning som ikke er beskrevet i 
pakningsvedlegget,

f) en henvisning til holdbarhetsdatoen som er angitt på 
emballasjen, med

 – en advarsel mot å bruke produktet etter den aktuelle 
datoen,

 – eventuelt særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

 – om nødvendig en advarsel med hensyn til visse synlige 
tegn på forringelse,

g) datoen da pakningsvedlegget sist ble revidert.

2. Uten hensyn til nr. 1 bokstav b) kan vedkommende 
myndighet beslutte at visse terapeutiske indikasjoner ikke 
skal nevnes i pakningsvedlegget, dersom formidling av disse 
opplysningene kan være til alvorlig ulempe for pasienten.

Artikkel 60

Medlemsstatene kan ikke forby eller hindre markedsføring av 
legemidler på sitt territorium av grunner knyttet til merkingen 
eller pakningsvedlegget dersom kravene i denne avdeling er 
oppfylt.

Artikkel 61

1. En eller flere prøver eller modeller av ytre emballasje 
og indre emballasje samt utkastet til pakningsvedlegg skal 
framlegges for vedkommende myndigheter som har ansvaret 
for utstedelse av markedsføringstillatelse, samtidig med 
søknaden om markedsføringstillatelse.

2. Vedkommende myndighet skal motsette seg 
markedsføring av legemidler dersom merkingen eller 
pakningsvedlegget ikke oppfyller kravene i denne avdeling, 
eller ikke er i samsvar med de opplysninger som er angitt i 
oversikten over preparatets egenskaper.

3. Alle forslag til endringer av et element i merkingen eller 
i pakningsvedlegget som omfattes av denne avdeling og som 
ikke er knyttet til oversikten over preparatets egenskaper, skal 
framlegges for vedkommende myndigheter som har ansvar for 
utstedelse av markedsføringstillatelse. Dersom vedkommende 
myndigheter ikke har motsatt seg et forslag til endring innen 
90 dager etter at anmodningen ble framsatt, kan søkeren foreta 
de aktuelle endringene.

4. Det faktum at vedkommende myndighet ikke har motsatt 
seg markedsføring av et legemiddel i henhold til nr. 2 eller 
endring av merkingen eller av pakningsvedlegget i henhold til 
nr. 3, får ingen innvirkning på det ansvar som etter alminnelige 
rettsregler påhviler produsenten eller eventuelt på innehaveren 
av markedsføringstillatelsen.

Artikkel 62

Den ytre emballasjen og pakningsvedlegget kan omfatte 
symboler eller piktogrammer til forklaring av visse 
opplysninger nevnt i artikkel 54 og artikkel 59 nr. 1, samt 
andre opplysninger som er forenlige med oversikten over 
preparatets egenskaper og som kan tjene som helseopplysning, 
med unntak av elementer som kan ha karakter av reklame.

Artikkel 63

1. Opplysningene om merking nevnt i artikkel 54, 59 
og 62 skal gis på det eller de offisielle språk som brukes i 
medlemsstaten der legemiddelet markedsføres.

Bestemmelsen i første ledd skal ikke være til hinder for at disse 
opplysningene kan gis på flere språk, forutsatt at de samme 
opplysningene gis på alle språk som brukes.

2. Pakningsvedlegget skal være lett leselig og avfattet 
med ord som er klare og forståelige for brukerne på det 
eller de offisielle språk i medlemsstaten der legemiddelet 
markedsføres.

Bestemmelsen i første ledd skal ikke være til hinder for at 
pakningsvedlegget trykkes på flere språk, forutsatt at de 
samme opplysningene gis på alle språk.

3. Vedkommende myndigheter kan for bestemte legemidler 
gi dispensasjon fra kravet om at visse opplysninger skal angis 
på etiketten og i pakningsvedlegget, og at pakningsvedlegget 
må foreligge på det eller de offisielle språk i medlemsstaten der 
legemiddelet markedsføres, når det aktuelle legemiddelet ikke 
skal utleveres til pasienten med henblikk på selvmedisinering.

Artikkel 64

Dersom bestemmelsene i denne avdeling ikke overholdes 
og et pålegg til rette vedkommende ikke har gitt resultat, 
kan vedkommende myndigheter i medlemsstaten midlertidig 
oppheve markedsføringstillatelsen i påvente av at det aktuelle 
legemiddelets merking og pakningsvedlegg er brakt i samsvar 
med bestemmelsene i denne avdeling.

Artikkel 65

Kommisjonen skal om nødvendig utarbeide retningslinjer 
vedrørende særlig

– utformingen av ordlyden i visse særlige advarsler i 
forbindelse med bestemte kategorier legemidler,

– de særlige informasjonsbehovene ved selvmedisinering,

– leseligheten av opplysningene på etiketten og i 
pakningsvedlegget,
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– metodene for identifikasjon av legemidler og bevis for 
deres ekthet,

– fortegnelsen over hjelpestoffer som skal vises på merkingen 
på legemidler, samt måten disse hjelpestoffene skal angis 
på.

Disse retningslinjene skal vedtas i form av et direktiv etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 121 nr. 2.

Artikkel 66

1. Den ytre emballasjen og beholderen med legemidler 
som inneholder radionuklider, skal merkes i samsvar med 
bestemmelsene om sikker transport av radioaktive materialer 
fastsatt av Det internasjonale atomenergibyrå. Videre skal 
merkingen være i samsvar med bestemmelsene i nr. 2 og 3.

2. Etiketten på skjermingen skal omfatte opplysningene 
nevnt i artikkel 54. I tillegg skal merkingen på skjermingen 
gi en fullstendig forklaring av kodene som er brukt på 
preparatflasken, om nødvendig med angivelse av mengden 
radioaktivitet per dose eller per preparatflaske på et angitt 
tidspunkt og av antall kapsler eller, for væsker, antall milliliter 
i beholderen.

3. Preparatflasken skal merkes med følgende opplysninger:

– navn på eller kode for legemiddelet, herunder navn på eller 
kjemisk tegn for radionukliden,

– partinummer og holdbarhetsdato,

– det internasjonale symbolet for radioaktivitet,

– navnet på produsenten,

– mengde radioaktivitet som beskrevet i nr. 2.

Artikkel 67

Vedkommende myndighet skal påse at emballasje med 
radioaktive legemidler, radionuklidgeneratorer, radionuklidsett 
eller radionuklidprekursorer inneholder en utførlig 
bruksanvisning. Teksten til denne bruksanvisningen skal 
utarbeides i samsvar med bestemmelsene i artikkel 59. I 
tillegg skal bruksanvisningen omfatte forsiktighetsregler 
som brukeren eller pasienten må følge under tilberedning og 
tilførsel av legemiddelet, samt særlige forsiktighetsregler ved 
disponering av emballasjen og dens ubrukte innhold.

Artikkel 68

Med forbehold for artikkel 69 skal homøopatiske legemidler 
merkes i samsvar med bestemmelsene i denne avdeling 
og være påført en klar og leselig beskrivelse av deres 
homøopatiske natur.

Artikkel 69

1. Merkingen av og et eventuelt pakningsvedlegg for 
legemidlene nevnt i artikkel 14 nr. 1 skal i tillegg til en godt 
synlig angivelse av betegnelsen «homøopatisk legemiddel» 
utelukkende være påført følgende opplysninger:

– stamproduktets eller stamproduktenes vitenskapelige navn 
etterfulgt av fortynningsgraden, ved bruk av symbolene 
i den farmakopé som benyttes i samsvar med artikkel 1 
nr. 5,

– navn og adresse til innehaveren av registreringen og 
eventuelt produsenten,

– tilførselsmåte og om nødvendig tilførselsvei,

– holdbarhetsdatoen i klartekst (måned, år),

– legemiddelform,

– innholdet av salgsforpakningen,

– eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring,

– en særlig advarsel dersom dette er nødvendig for 
legemiddelet,

– produksjonspartiets nummer,

– registreringsnummer,

– «homøopatisk legemiddel hvis terapeutiske indikasjoner 
ikke er attestert»,

– en advarsel til brukeren om at lege bør konsulteres dersom 
symptomene ikke forsvinner ved bruk av legemiddelet.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene kreve bruk av 
visse typer merking for å vise

– prisen på legemiddelet,

– vilkår for refusjon gjennom trygdeordninger.

AVDELING VI

KLASSIFISERING AV LEGEMIDLER

Artikkel 70

1. Når vedkommende myndigheter gir tillatelse til 
markedsføring av et legemiddel, skal de angi legemiddelets 
klassifisering som

– et reseptpliktig legemiddel, eller

– et ikke-reseptpliktig legemiddel.
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For dette formål får kriteriene fastsatt i artikkel 71 nr. 1 
anvendelse.

2. Vedkommende myndigheter kan fastsette underkategorier 
for de legemidler som bare kan utleveres på resept. I dette 
tilfellet skal de vise til følgende klassifisering:

a) legemidler som kan utleveres én eller flere ganger på 
samme resept,

b) legemidler som det kreves spesialresept for,

c) reseptpliktige legemidler med begrenset utlevering som er 
forbeholdt visse spesialiserte bruksområder.

Artikkel 71

1. Legemidler skal være reseptpliktige når de

– direkte eller indirekte vil kunne være farlige, selv ved 
normal bruk, dersom de brukes uten medisinsk tilsyn, 
eller

– ofte og i svært stor utstrekning brukes feilaktig og dette vil 
kunne utgjøre en direkte eller indirekte fare for menneskers 
helse, eller

– inneholder stoffer eller preparater av disse stoffer hvis 
virkning og/eller bivirkninger må undersøkes nærmere, 
eller

– normalt forskrives av lege med henblikk på parenteral 
tilførsel.

2. Når medlemsstatene fastsetter underkategori for de 
legemidler som det kreves spesialresept for, skal de ta hensyn 
til følgende faktorer:

– legemiddelet inneholder i en ikke-fritatt mengde et stoff 
som er klassifisert som et narkotikum eller et psykotropt 
stoff i henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner 
som FN-konvensjonene av 1961 og 1971, eller

– legemiddelet vil ved unormal bruk kunne være forbundet 
med en betydelig risiko for legemiddelmisbruk, medføre 
avhengighet eller utnyttes for kriminelle formål, eller

– legemiddelet inneholder et stoff som i kraft av å være 
nytt eller ha særlige egenskaper kan anses for å høre til i 
kategorien nevnt i annet strekpunkt.

3. Når medlemsstatene fastsetter underkategori for 
reseptpliktige legemidler med begrenset utlevering, skal de ta 
hensyn til følgende:

– legemiddelet er på grunn av sine farmakologiske 
egenskaper eller i kraft av å være nytt, eller av hensyn 
til folkehelsen, forbeholdt behandlinger som bare kan 
gjennomføres på sykehus, eller

– legemiddelet brukes i behandlingen av sykelige tilstander 
som må diagnostiseres på sykehus eller på institusjoner 
med passende diagnostiske midler, mens tilførsel og 
oppfølging kan skje utenfor sykehuset eller institusjonen, 
eller

– legemiddelet er beregnet på polikliniske pasienter, men 
bruken av det kan framkalle svært alvorlige bivirkninger, 
slik at det kreves en resept som eventuelt er skrevet ut av 
en spesialist, og særlig tilsyn under behandlingen.

4. Vedkommende myndighet kan fravike anvendelsen av 
nr. 1, 2 og 3 med hensyn til

a) høyeste enkeltdose eller høyeste døgndose, styrke, 
legemiddelform, visse typer emballasje, og/eller

b) andre bruksvilkår som den har angitt.

5. Dersom vedkommende myndighet ikke klassifiserer et 
legemiddel i en av underkategoriene nevnt i artikkel 70 nr. 2, 
skal den ikke desto mindre ta hensyn til kriteriene nevnt i nr. 2 
og 3 i denne artikkel ved avgjørelsen om et legemiddel skal 
klassifiseres i kategorien av legemidler som bare kan utleveres 
på resept.

Artikkel 72

Ikke-reseptpliktige legemidler er de legemidler som ikke 
oppfyller kriteriene oppført i artikkel 71.

Artikkel 73

Vedkommende myndigheter skal utarbeide en fortegnelse 
over legemidler som er reseptpliktige på deres territorium, om 
nødvendig med angivelse av klassifikasjonskategori. De skal 
ajourføre denne fortegnelsen årlig.

Artikkel 74

Ved fornyelsen av markedsføringstillatelsen hvert femte år 
eller når nye opplysninger framlegges for vedkommende 
myndigheter, skal disse på nytt undersøke og eventuelt endre 
klassifiseringen av et legemiddel ved anvendelse av kriteriene 
i artikkel 71.
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Artikkel 75

Medlemsstatene skal hvert år underrette Kommisjonen og 
de øvrige medlemsstater om de endringer de har foretatt i 
fortegnelsen det vises til i artikkel 73.

AVDELING VII

ENGROSDISTRIBUSJON AV LEGEMIDLER

Artikkel 76

Med forbehold for artikkel 6 skal medlemsstatene treffe alle 
de tiltak som er nødvendige for å sikre at bare legemidler 
som det er gitt markedsføringstillatelse for i samsvar med 
fellesskapsretten, blir distribuert på deres territorium.

Artikkel 77

1. Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at engrosdistribusjon av legemidler kan 
skje bare dersom det foreligger tillatelse til å drive virksomhet 
som legemiddelgrossist, med angivelse av stedet der tillatelsen 
gjelder.

2. Dersom personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 
legemidler til offentligheten, i henhold til nasjonal lovgivning 
også kan drive grossistvirksomhet, skal de være underlagt 
tillatelse som fastsatt i nr. 1.

3. Besittelse av en framstillingstillatelse skal omfatte 
tillatelse til å drive engrosdistribusjon av legemidlene som 
omfattes av denne tillatelsen. Besittelse av en tillatelse 
til å drive virksomhet som legemiddelgrossist skal ikke 
frita fra forpliktelsen til å ha framstillingstillatelse og til å 
etterkomme vilkårene fastsatt i den forbindelse, heller ikke når 
produksjonen eller importen er binæring.

4. På anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat 
skal medlemsstatene framlegge alle nødvendige opplysninger 
om de enkelte tillatelser som de har gitt i henhold til nr. 1.

5. Kontroll av personer med tillatelse til å drive virksomhet 
som legemiddelgrossist og inspeksjon av deres lokaler skal 
gjennomføres under den medlemsstats ansvar som har gitt 
tillatelsen.

6. Medlemsstaten som har gitt tillatelse som nevnt i 
nr. 1, skal midlertidig oppheve eller tilbakekalle tillatelsen 
dersom vilkårene for tillatelsen ikke lenger oppfylles. Den 
skal omgående underrette de øvrige medlemsstater og 
Kommisjonen om dette.

7. Dersom en medlemsstat finner at en innehaver av en 
tillatelse gitt av en annen medlemsstat i henhold til nr. 1 ikke 
eller ikke lenger oppfyller vilkårene for tillatelse, skal den 
omgående underrette Kommisjonen og den andre berørte 

medlemsstaten om dette. Sistnevnte skal treffe de nødvendige 
tiltak og underrette Kommisjonen og den første medlemsstaten 
om de vedtak som gjøres, og om begrunnelsen for vedtakene.

Artikkel 78

Medlemsstatene skal sørge for at saksbehandlingen i 
forbindelse med søknad om distribusjonstillatelse avsluttes i 
løpet av 90 dager fra den dag vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat mottar søknaden.

Vedkommende myndighet kan om nødvendig kreve at søkeren 
framlegger alle nødvendige opplysninger i forbindelse med 
vilkårene for tillatelsen. Dersom vedkommende myndighet 
gjør bruk av denne muligheten, skal fristen fastsatt i første ledd 
oppheves midlertidig inntil de ønskede tilleggsopplysninger er 
framlagt.

Artikkel 79

For å få distribusjonstillatelse skal søkerne oppfylle følgende 
minstekrav:

a) de skal ha egnede og tilstrekkelige lokaler, anlegg og utstyr, 
slik at god oppbevaring og distribusjon av legemidlene kan 
sikres,

b) de skal ha personale og særlig en kvalifisert person utnevnt 
til ansvarlig, hvis kvalifikasjoner oppfyller vilkårene 
fastsatt i den berørte medlemsstats lovgivning,

c) de skal forplikte seg til å oppfylle kravene som gjelder for 
dem i henhold til artikkel 80.

Artikkel 80

Innehavere av en distribusjonstillatelse skal oppfylle følgende 
minstekrav:

a) de skal gi de personer som er ansvarlige for å inspisere 
lokalene, anleggene og utstyret nevnt i artikkel 79 
bokstav a), adgang til dem til enhver tid,

b) de skal få sine forsyninger av legemidler bare fra personer 
som selv har distribusjonstillatelse, eller som er unntatt fra 
å innhente slik tillatelse i henhold til artikkel 77 nr. 3,

c) de skal utlevere legemidler bare til personer som selv har 
distribusjonstillatelse, eller som har tillatelse eller rett 
til å utlevere legemidler til offentligheten i den berørte 
medlemsstat,
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d) de skal ha en beredskapsplan som sikrer effektiv 
gjennomføring av all tilbaketrekking fra markedet pålagt 
av vedkommende myndigheter eller utført i samarbeid med 
produsenten eller innehaveren av markedsføringstillatelsen 
for det aktuelle legemiddelet,

e) de skal oppbevare dokumentasjon i form av kjøps- og 
salgsfakturaer og data i elektronisk eller annen form, som 
for alle inn- og utgående transaksjoner av legemidler gir 
minst følgende opplysninger:

–  dato,

–  legemiddelets navn,

–  mottatt eller utlevert mengde,

–  leverandørens eller mottakerens navn og adresse,

f) de skal stille dokumentasjonen nevnt i bokstav e) til 
rådighet for vedkommende myndigheter i et tidsrom på 
fem år med henblikk på inspeksjon,

g) de skal etterkomme prinsippene og retningslinjene for god 
distribusjonspraksis for legemidler fastsatt i artikkel 84.

Artikkel 81

Med hensyn til utlevering av legemidler til farmasøyter og 
personer med tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 
offentligheten, skal medlemsstatene ikke pålegge innehaverne 
av en distribusjonstillatelse gitt av en annen medlemsstat noen 
forpliktelser, særlig ikke forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, 
som er strengere enn dem som de pålegger personer som de 
selv har gitt tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet.

Videre skal disse forpliktelsene, i samsvar med traktaten, 
være begrunnet ut fra hensynet til vern av folkehelsen og stå i 
forhold til formålet med slikt vern.

Artikkel 82

For all utlevering av legemidler til en person med tillatelse 
eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten i den 
berørte medlemsstat, skal den godkjente grossisten vedlegge et 
dokument med angivelse av

– dato,

– legemiddelets navn og legemiddelform,

– utlevert mengde,

– leverandørens og mottakerens navn og adresse.

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at personer med tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten kan framlegge opplysninger 
som gjør det mulig å følge hvert enkelt legemiddels 
distribusjonsvei.

Artikkel 83

Bestemmelsene i denne avdeling skal ikke være til hinder for 
at medlemsstatene anvender strengere krav med hensyn til 
engrosdistribusjon av

– narkotika eller psykotrope stoffer på sitt territorium,

– legemidler framstilt av blod,

– immunologiske legemidler,

– radioaktive legemidler.

Artikkel 84

Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjer for 
god distribusjonspraksis. For dette formål skal den 
rådspørre Komiteen for farmasøytiske spesialpreparater 
og Legemiddelkomiteen nedsatt ved rådsbeslutning 
75/320/EØF(1).

Artikkel 85

Bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på 
homøopatiske legemidler med unntak av dem som det vises til 
i artikkel 14 nr. 1.

AVDELING VIII

REKLAME

Artikkel 86

1. I denne avdeling menes med «reklame for legemidler» 
enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, 
kundeoppsøking eller påvirkningsmiddel med henblikk 
på å fremme forskriving, utlevering, salg eller forbruk av 
legemidler; dette omfatter særlig

– reklame for legemidler overfor offentligheten,

– reklame for legemidler overfor personer med myndighet til 
å forskrive eller utlevere dem

– besøk av legemiddelkonsulenter hos personer med 
myndighet til å forskrive eller utlevere legemidler,

– utlevering av prøver,

(1)    EFT L 187 av 9.6.1975, s. 23.
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– oppfordring til å forskrive eller utlevere legemidler ved å 
gi, tilby eller love økonomiske fordeler eller naturalytelser, 
med mindre disse er av ubetydelig verdi,

– sponsing av reklamemøter hvor det deltar personer som er 
bemyndiget til å forskrive eller utlevere legemidler,

– sponsing av vitenskapelige kongresser hvor det deltar 
personer som er bemyndiget til å forskrive eller utlevere 
legemidler, og særlig betaling av disse personenes 
kostnader til reise og opphold i den forbindelse.

2. Følgende omfattes ikke av denne avdeling:

– merkingen og pakningsvedlegget, som omfattes av 
bestemmelsene i avdeling V,

– korrespondanse, eventuelt vedlagt dokumenter av ikke-
reklamemessig art, som er nødvendig for å svare på et 
bestemt spørsmål om et bestemt legemiddel,

– konkrete opplysninger og dokumentasjon angående for 
eksempel endringer i emballasjen, advarsler om bivirkninger 
som inngår i de alminnelige forsiktighetsreglene for 
legemiddelet samt salgskataloger og prislister, forutsatt at 
de ikke inneholder påstander om legemidlene,

– opplysninger om helse og sykdommer hos mennesker, 
forutsatt at det ikke direkte eller indirekte vises til et 
legemiddel.

Artikkel 87

1. Medlemsstatene skal forby all reklame for legemidler 
som det ikke er gitt markedsføringstillatelse for i samsvar med 
fellesskapsretten.

2. Alle opplysninger i reklame for legemidler må stemme 
overens med opplysningene som er gitt i oversikten over 
preparatets egenskaper.

3. Reklame for legemidler

– skal fremme rasjonell bruk av legemiddelet ved å framstille 
det objektivt og uten å overdrive dets egenskaper,

– skal ikke være villedende.

Artikkel 88

1. Medlemsstatene skal forby offentlig reklame for 
legemidler

– som er reseptpliktige i henhold til avdeling VI,

– som inneholder psykotrope eller narkotiske stoffer 
i henhold til internasjonale konvensjoner, som FN-
konvensjonene av 1961 og 1971,

– som ikke kan være gjenstand for offentlig reklame i 
henhold til nr. 2 annet ledd.

2. Det kan gjøres offentlig reklame for legemidler som i 
kraft av sin sammensetning og sitt formål er beregnet på bruk 
uten at det søkes lege for diagnose, forskriving eller overvåking 
av behandling, om nødvendig i samråd med farmasøyt. 

Medlemsstatene skal forby omtale i offentlig reklame av 
terapeutiske indikasjoner som

– tuberkulose,

– seksuelt overførbare sykdommer,

– andre alvorlige infeksjonssykdommer,

– kreft og andre svulstsykdommer,

– kronisk søvnløshet,

– sukkersyke og andre stoffskiftesykdommer.

3. Medlemsstatene kan forby offentlig reklame for 
refusjonsberettigede legemidler på sitt territorium.

4. Forbudet i nr. 1 skal ikke gjelde for vaksinasjonskampanjer 
som lanseres av industrien, og som er godkjent av 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

5. Forbudet i nr. 1 skal gjelde med forbehold for artikkel 14 
i direktiv 89/552/EØF.

6. Medlemsstatene skal forby industrien å foreta direkte 
utlevering av legemidler til offentligheten for reklameformål; 
de kan imidlertid i særlige tilfeller tillate slik utlevering for 
andre formål.

Artikkel 89

1. Med forbehold for artikkel 88 skal all offentlig reklame 
for legemidler

a) utformes på en slik måte at budskapets karakter av 
reklame er åpenbar og produktet klart identifiseres som 
legemiddel,

b) minst inneholde følgende opplysninger:

– legemiddelets navn samt fellesnavnet dersom 
legemiddelet bare inneholder ett virksomt stoff,
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–  opplysningene som er nødvendige for korrekt bruk av 
legemiddelet,

–  en uttrykkelig og lettfattelig oppfordring til å lese nøye 
veiledningen i pakningsvedlegget eller på den ytre 
emballasjen.

2. Medlemsstatene kan bestemme at offentlig reklame 
for et legemiddel uten hensyn til nr. 1 kan begrenses til 
legemiddelets navn, når reklamen utelukkende har til formål å 
henlede oppmerksomheten på dette navnet.

Artikkel 90

Offentlig reklame for legemidler skal ikke inneholde materiale 
som

a) gir inntrykk av at det er unødvendig å konsultere lege 
eller få utført et kirurgisk inngrep, særlig ved tilbud om 
diagnose eller anbefaling av behandling per post,

b) antyder at virkningen av legemiddelet er garantert, uten 
bivirkninger og bedre eller like god som virkningen av en 
annen behandling eller et annet produkt,

c) antyder at målpersonens helse kan forbedres ved bruk av 
legemiddelet,

d) antyder at målpersonens helse kan svekkes dersom 
vedkommende ikke bruker legemiddelet; dette forbudet 
gjelder ikke for vaksinasjonskampanjer som omtalt i 
artikkel 88 nr. 4,

e) utelukkende eller hovedsakelig er rettet mot barn,

f) viser til en anbefaling fra forskere, helsepersonell 
eller personer som, selv om de verken er forskere eller 
helsepersonell, i kraft av sin status kan påvirke til forbruk 
av legemidler,

g) sidestiller legemiddelet med et næringsmiddel, et 
kosmetisk produkt eller en annen forbruksvare,

h) antyder at sikkerheten ved legemiddelet eller dets virkning 
skyldes at det dreier seg om et naturlig stoff,

i) ved en beskrivelse eller detaljert framstilling av en 
sykehistorie kan forlede målpersonen til å stille feil 
diagnose på seg selv,

j) på en overdreven, skremmende eller villedende måte viser 
til utsagn om helbredelse,

k) på en overdreven, skremmende eller villedende måte 
gjør bruk av visuelle framstillinger av endringer i 
menneskekroppen som kan skyldes sykdommer eller skader, 
eller av et legemiddels virkning på menneskekroppen eller 
deler av denne,

l) nevner at det er gitt markedsføringstillatelse for 
legemiddelet.

Artikkel 91

1. All reklame for legemidler til personer som er bemyndiget 
til å forskrive eller utlevere legemidler, skal inneholde

– vesentlige opplysninger som er forenlige med oversikten 
over preparatets egenskaper,

– legemiddelets utleveringsklassifikasjon.

Medlemsstatene kan dessuten kreve at slik reklame omfatter 
salgsprisen eller veiledende pris for de ulike pakningene og 
vilkårene for refusjon gjennom trygdeordninger.

2. Medlemsstatene kan bestemme at legemiddelreklame 
rettet mot personer som er bemyndiget til å forskrive eller 
utlevere legemidler, uten hensyn til nr. 1 kan begrenses til 
legemiddelets navn når reklamen utelukkende har til formål å 
henlede oppmerksomheten på dette navnet.

Artikkel 92

1. All dokumentasjon om et legemiddel som i 
salgsfremmende hensikt sendes til personer som er bemyndiget 
til å forskrive eller utlevere legemiddelet, skal minst inneholde 
opplysningene nevnt i artikkel 91 nr. 1, med angivelse av 
datoen da materialet ble utarbeidet eller sist endret.

2. Alle opplysninger i dokumentasjonen nevnt i nr. 1 skal 
være nøyaktige, ajourførte, kontrollerbare og tilstrekkelig 
utførlige til at mottakeren kan danne seg en mening om 
legemiddelets terapeutiske verdi.

3. Sitater og tabeller og andre illustrasjoner hentet fra 
medisinske tidsskrifter eller andre vitenskapelige verker som 
brukes i dokumentasjonen nevnt i nr. 1, skal gjengis nøyaktig, 
og eksakt kilde skal oppgis.

Artikkel 93

1. Legemiddelkonsulenter skal ha fått passende opplæring 
hos firmaet de arbeider for, og skal ha tilstrekkelig faglig 
kunnskap til å kunne gi så nøyaktige og fullstendige 
opplysninger som mulig om legemidlene de arbeider med.
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2. Ved hvert besøk skal legemiddelkonsulentene gi 
personen de besøker, eller stille til rådighet for vedkommende, 
oversikten over preparatets egenskaper for hvert legemiddel de 
presenterer, sammen med, dersom medlemsstatens lovgivning 
tillater det, opplysninger om priser og refusjonsvilkår som 
nevnt i artikkel 91 nr. 1.

3. Legemiddelkonsulenter skal gi den vitenskapelige 
tjenesten nevnt i artikkel 98 nr. 1 alle opplysninger om 
bruken av legemidlene de presenterer, særlig opplysninger om 
bivirkninger som de mottar fra personer de besøker.

Artikkel 94

1. Ved fremming av salg av legemidler overfor personer 
som er bemyndiget til å forskrive eller utlevere de aktuelle 
legemidlene, er det forbudt å gi, tilby eller love økonomiske 
fordeler eller naturalytelser, med mindre disse er av ubetydelig 
verdi og står i forbindelse med utøvelsen av medisinsk eller 
farmasøytisk virksomhet.

2. Representasjon i forbindelse med salgsfremmende tiltak 
skal alltid holdes på et rimelig nivå og være underordnet 
hovedformålet med møtet; den må ikke omfatte andre personer 
enn helsepersonell.

3. Personer som er bemyndiget til å forskrive eller utlevere 
legemidler, skal ikke be om eller motta noen av ytelsene som 
er forbudt i henhold til nr. 1 eller strider mot nr. 2.

4. Eksisterende tiltak eller handelspraksis i medlemsstatene 
angående priser, fortjenestemarginer og rabatter, berøres ikke 
av nr. 1, 2 og 3.

Artikkel 95

Bestemmelsene i artikkel 94 nr. 1 skal ikke hindre direkte 
eller indirekte representasjon i forbindelse med arrangementer 
av utelukkende faglig og vitenskapelig karakter; slik 
representasjon skal alltid holdes på et rimelig nivå og være 
underordnet det vitenskapelige hovedformålet med møtet; den 
må ikke omfatte andre personer enn helsepersonell.

Artikkel 96

1. Gratisprøver skal gis unntaksvis og bare til personer 
som er bemyndiget til å forskrive legemidler, og på følgende 
vilkår:

a) Det skal bare utleveres et begrenset antall prøver av hvert 
legemiddel per år til hver bemyndiget person.

b) All utlevering av prøver skal skje etter skriftlig, datert og 
underskrevet forespørsel fra den bemyndigede personen.

c) For personer som utleverer prøver, skal det innføres 
et passende system for kontroll og fastsettelse av 
ansvarsforhold.

d) Hver prøve skal være identisk med den minste pakning 
som finnes i handelen.

e) Hver prøve skal være merket «gratis legemiddelprøve 
— ikke for salg» eller med annen tekst med tilsvarende 
betydning.

f) Hver prøve skal være vedlagt en kopi av oversikten over 
preparatets egenskaper,

g) Det skal ikke utleveres prøver av legemidler som 
inneholder psykotrope eller narkotiske stoffer i henhold 
til internasjonale konvensjoner, som FN-konvensjonene av 
1961 og 1971.

2. Medlemsstatene kan begrense utleveringen av prøver av 
visse legemidler ytterligere.

Artikkel 97

1. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes egnede 
og effektive metoder for å føre tilsyn med reklame for 
legemidler. Slike metoder, som kan bygge på et system med 
forhåndskontroll, skal under alle omstendigheter omfatte 
lovbestemmelser som gjør det mulig for personer eller 
organisasjoner som i henhold til nasjonal lovgivning har en 
rettmessig interesse i å få nedlagt forbud mot reklame som 
strider mot denne avdeling, å ta rettslige skritt mot slik reklame 
eller bringe saken inn for en forvaltningsmyndighet som har 
kompetanse til enten å treffe avgjørelser i klagesaker eller å 
innlede passende rettergang.

2. Innenfor rammen av lovbestemmelsene nevnt i nr. 1 skal 
medlemsstatene gi domstolene eller forvaltningsmyndighetene 
myndighet til, i tilfeller der de finner at slike tiltak er 
nødvendige av hensyn til alle berørte interesser, og særlig 
offentlighetens interesse,

– å kreve villedende reklame stanset eller å innlede passende 
rettergang for å få slik reklame stanset, 

– dersom den ennå ikke er offentliggjort, men offentliggjøring 
er umiddelbart forestående, å forby villedende reklame 
eller å innlede passende rettergang for å få slik reklame 
forbudt,

også selv om det ikke er ført bevis for at det faktisk er oppstått 
tap eller skade, eller at det foreligger forsett eller uaktsomhet 
fra annonsørens side.

3. Medlemsstatene skal sørge for at tiltakene nevnt i nr. 2 
kan treffes etter en framgangsmåte for hurtig saksbehandling, 
enten med midlertidig virkning eller med endelig virkning. 
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Det er opp til den enkelte medlemsstat hvilket av de to 
alternativene nevnt i første ledd den vil velge.

4. Medlemsstatene kan med henblikk på å fjerne 
ettervirkningene av villedende reklame som er krevd stanset ved 
endelig vedtak, gi domstolene eller forvaltningsmyndighetene 
myndighet til

– å kreve vedtaket offentliggjort, enten i sin helhet eller i 
utdrag og i en form som domstolen eller myndighetene 
finner passende,

– å kreve at det i tillegg offentliggjøres en beriktigelse.

5. Nr. 1-4 utelukker ikke at frivillig kontroll med reklame 
for legemidler kan utøves av selvregulerende organer, som også 
kan behandle klager, dersom det for slike organer er fastsatt en 
framgangsmåte utover rettergangene eller forvaltningssakene 
nevnt i nr. 1.

Artikkel 98

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal innenfor 
sin virksomhet opprette en vitenskapelig tjeneste som har 
til oppgave å informere om legemidlene som virksomheten 
markedsfører.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal

– sørge for at ett eksemplar av alt reklamemateriell fra 
foretaket sammen med en erklæring om mottakerne, 
distribusjonsmåten og datoen for første distribusjon stilles 
til rådighet for myndighetene eller organene som har til 
oppgave å føre tilsyn med reklame for legemidler, eller 
sendes til disse,

– sikre at foretakets reklame for legemidler oppfyller kravene 
i denne avdeling,

– kontrollere at legemiddelkonsulentene som er ansatt i 
foretaket har en egnet utdanning og oppfyller forpliktelsene 
som er pålagt dem i henhold til artikkel 93 nr. 2 og 3,

– gi myndighetene eller organene som har til oppgave å 
føre tilsyn med reklame for legemidler, opplysningene og 
bistanden de trenger for å utføre sine oppgaver,

– sikre at vedtak som gjøres av myndigheter eller organer 
som har til oppgave å føre tilsyn med reklame for 
legemidler, etterkommes umiddelbart og fullstendig.

Artikkel 99

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 
bestemmelsene i denne avdeling gjennomføres, og skal 

fastlegge særlig hvilke sanksjoner som skal iverksettes ved 
krenkelse av bestemmelsene som vedtas for gjennomføringen 
av denne avdeling.

Artikkel 100

Reklame for de homøopatiske legemidlene nevnt i artikkel 13 
nr. 2 og artikkel 14 nr. 1 er underlagt bestemmelsene i denne 
avdeling, med unntak av artikkel 87 nr. 1.

Imidlertid kan bare opplysningene nevnt i artikkel 69 nr. 1 
brukes i reklame for slike legemidler.

Videre kan den enkelte medlemsstat forby all reklame for de 
homøopatiske legemidlene nevnt i artikkel 13 nr. 2 og artikkel 
14 nr. 1 på sitt territorium.

AVDELING IX

LEGEMIDDELOVERVÅKING

Artikkel 101

Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å oppfordre 
leger og annet helsepersonell til å rapportere antatte 
bivirkninger til vedkommende myndigheter.

Medlemsstatene kan fastsette særlige krav til leger og annet 
helsepersonell om rapportering av antatte alvorlige eller 
uventede bivirkninger, særlig der slik rapportering er et av 
vilkårene for markedsføringstillatelsen.

Artikkel 102

For å sikre at det gjøres hensiktsmessige vedtak om legemidler 
som er godkjent i Fellesskapet, idet det tas hensyn til 
opplysninger om bivirkninger av legemidler under vanlige 
bruksvilkår, skal medlemsstatene opprette et system for 
legemiddelovervåking. Dette systemet skal brukes til å samle 
inn opplysninger som er nyttige i forbindelse med overvåking 
av legemidler, særlig med hensyn til bivirkninger hos 
mennesker, og til å gjennomføre vitenskapelige vurderinger av 
slike opplysninger.

Opplysningene skal sammenholdes med opplysninger om 
legemiddelforbruk.

I systemet skal det også tas hensyn til tilgjengelige opplysninger 
om feilbruk og misbruk av legemidler som kan ha betydning 
for av nytte-risikovurderingen av legemidlene.

Artikkel 103

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal på fast 
og kontinuerlig grunnlag ha til rådighet en person 
med egnede kvalifikasjoner som skal ha ansvar for 
legemiddelovervåkingen.
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Den kvalifiserte personen skal ha ansvar for

a) å opprette og forvalte et system som sikrer at opplysninger 
om alle antatte bivirkninger som rapporteres til bedriftens 
ansatte og legemiddelkonsulenter, samles inn og behandles 
slik at de er tilgjengelige på minst ett sted i Fellesskapet,

b) å utarbeide rapportene nevnt i artikkel 104 for vedkommende 
myndigheter, i den form disse myndighetene bestemmer, i 
samsvar med veiledningen nevnt i artikkel 106 nr. 1,

c) å sikre at enhver anmodning fra vedkommende myndigheter 
om ytterligere opplysninger som er nødvendige for nytte-
risikovurderingen av et legemiddel, herunder opplysninger 
om omfanget av salg eller resepter for det berørte 
legemiddelet, besvares fullstendig og raskt,

d) å framlegge for vedkommende myndigheter alle andre 
opplysninger av betydning for nytte-risikovurderingen 
av et legemiddel, herunder relevante opplysninger om 
sikkerhetsundersøkelser som er gjennomført etter at 
markedsføringstillatelse er gitt.

Artikkel 104

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal føre 
detaljerte fortegnelser over alle antatte bivirkninger som 
forekommer i Fellesskapet eller i en tredjestat.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal registrere 
og omgående rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger 
som meddeles ham/henne av helsepersonell, til vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der de uønskede virkningene 
oppstod, og senest innen 15 kalenderdager etter å ha mottatt 
opplysningene.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal registrere 
og omgående rapportere alle andre antatte alvorlige 
bivirkninger som oppfyller rapporteringsvilkårene i samsvar 
med veiledningen nevnt i artikkel 106 nr. 1, og som han/hun 
med rimelighet må antas å ha kjennskap til, til vedkommende 
myndighet i medlemsstaten på hvis territorium de uønskede 
virkningene forekom, og senest innen 15 kalenderdager etter å 
ha mottatt opplysningene.

4. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal påse at 
alle antatte alvorlige og uventede bivirkninger som oppstår 
på en tredjestats territorium og som meddeles ham/henne av 
helsepersonell, i samsvar med veiledningen i artikkel 106 
nr. 1 omgående rapporteres til Kontoret og vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene der legemiddelet er godkjent, 
og senest innen 15 kalenderdager etter å ha mottatt 
opplysningene.

5. I forbindelse med legemidler som omfattes av 
virkeområdet til direktiv 87/22/EØF, eller som har vært omfattet 
av framgangsmåtene for gjensidig godkjenning i henhold til 

artikkel 17 og 18 i dette direktiv eller artikkel 28 nr. 4 i dette 
direktiv, eller som har vært behandlet etter framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 32, 33 og 34 i dette direktiv, skal innehaveren 
av markedsføringstillatelsen dessuten sørge for at alle antatte 
alvorlige bivirkninger som oppstår i Fellesskapet, rapporteres i 
en form og etter en tidsplan som avtales med den rapporterende 
medlemsstat, eller med en vedkommende myndighet som 
opptrer som rapporterende medlemsstat, på en slik måte 
at opplysningene blir tilgjengelige for den rapporterende 
medlemsstat.

6. Med mindre andre krav er blitt fastsatt som vilkår for 
utstedelse av markedsføringstillatelse, eller senere som angitt 
i veiledningen nevnt i artikkel 106 nr. 1, skal fortegnelser over 
alle bivirkninger framlegges for vedkommende myndigheter 
i form av en periodisk, oppdatert sikkerhetsrapport, enten 
umiddelbart på anmodning eller med jevne mellomrom etter 
følgende tidsplan: hver sjette måned i de to første årene etter 
at tillatelsen er gitt, hvert år de to neste årene, og ved første 
gangs fornyelse. Deretter skal de periodiske, oppdaterte 
sikkerhetsrapportene framlegges hvert femte år, sammen 
med søknaden om fornyelse av tillatelsen. De periodiske, 
oppdaterte sikkerhetsrapportene skal omfatte en vitenskapelig 
nytte-risikovurdering av legemiddelet.

7. Når en markedsføringstillatelse er gitt, kan innehaveren 
av markedsføringstillatelsen søke om endring av tidsplanen 
nevnt i denne artikkel i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i kommisjonsforordning (EF) nr. 541/95(1).

Artikkel 105

1. Kontoret skal, i samarbeid med medlemsstatene og 
Kommisjonen, opprette et datanettverk for å lette utvekslingen 
av opplysninger om legemiddelovervåking som angår 
legemidler som markedsføres i Fellesskapet, slik at alle 
vedkommende myndigheter kan få tilgang til opplysningene 
samtidig.

2. Ved hjelp av nettverket nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene 
sørge for at rapporter om antatte alvorlige bivirkninger på 
deres territorium, omgående gjøres tilgjengelige for kontoret 
og de andre medlemsstatene, og senest innen 15 kalenderdager 
etter at opplysningene er gitt.

3. Medlemsstatene skal sørge for at rapporter om antatte 
alvorlige bivirkninger som har funnet sted på deres territorium, 
omgående gjøres tilgjengelige for innehaveren av markeds
føringstillatelsen, og senest innen 15 kalenderdager etter at 
opplysningene er gitt.

(1)    EFT L 55 av 11.3.1995, s. 7. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1146/98 (EFT L 159 av 3.6.1998, s. 31).
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Artikkel 106

1. For å lette utvekslingen av opplysninger om 
legemiddelovervåking i Fellesskapet skal Kommisjonen i 
samråd med Kontoret, medlemsstatene og andre berørte parter 
utarbeide en veiledning for innhenting, kontroll og utforming 
av bivirkningsrapporter, herunder for de tekniske kravene når 
det gjelder den elektroniske utvekslingen av opplysninger om 
legemiddelovervåking i samsvar med internasjonalt omforente 
formater, og offentliggjøre en henvisning til en internasjonalt 
omforent medisinsk terminologi.

Denne veiledningen skal offentliggjøres i bind 9 av 
Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap og ta 
hensyn til internasjonalt harmoniseringsarbeid på området 
legemiddelovervåking.

2. Ved tolkningen av definisjonene i artikkel 1 nr. 11-16 og 
prinsippene i denne avdeling skal innehaveren av markedsfør
ingstillatelsen og vedkommende myndigheter forholde seg til 
veiledningen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 107

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av en 
vurdering av data fra legemiddelovervåking anser at en 
markedsføringstillatelse bør oppheves midlertidig, tilbakekalles 
eller endres i samsvar med veiledningen nevnt i artikkel 106 
nr. 1, skal den umiddelbart underrette Kontoret, de øvrige 
medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatelsen 
om dette.

2. I hastesaker kan den berørte medlemsstat midlertidig 
oppheve markedsføringstillatelsen for et legemiddel, forutsatt 
at kontoret, Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
underrettes senest neste virkedag.

Artikkel 108

Alle endringer som måtte være nødvendige for å ajourføre 
bestemmelsene i artikkel 101-107 for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar 
med framgangsmåten nevnt i artikkel 121 nr. 2.

AVDELING X

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM LEGEMIDLER 
FRAMSTILT AV BLOD ELLER PLASMA FRA 

MENNESKER

Artikkel 109

1. Når det gjelder bruk av blod eller plasma fra mennesker 
som utgangsmateriale ved framstilling av legemidler, skal 
medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å forebygge 
overføring av infeksjonssykdommer. I den grad dette omfattes 

av endringene nevnt i artikkel 121 nr. 1 og anvendelsen 
av monografiene i Den europeiske farmakopé om blod og 
plasma, skal disse tiltakene omfatte tiltakene som er anbefalt 
av Europarådet og Verdens helseorganisasjon, særlig når det 
gjelder valg og prøving av blod- og plasmagivere.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at blod- og plasmagiverne og sentrene for innsamling av 
blod og plasma fra mennesker alltid kan identifiseres entydig.

3. Alle sikkerhetsgarantier nevnt i nr. 1 og 2 skal også gis av 
importører av blod eller plasma fra mennesker fra tredjestater.

Artikkel 110

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å fremme 
selvforsyning av blod og plasma fra mennesker i Fellesskapet. 
For dette formål skal de stimulere til frivillig, ubetalt blod- og 
plasmagivning og treffe de nødvendige tiltak for å fremme 
produksjon og bruk av produkter som er framstilt av blod 
og plasma fra frivillige, ubetalte givere. De skal underrette 
Kommisjonen om slike tiltak.

AVDELING XI

TILSYN OG SANKSJONER

Artikkel 111

1. Vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat skal 
ved gjentatte inspeksjoner sikre at lovens krav til legemidler 
oppfylles.

Slike inspeksjoner skal utføres av representanter for 
vedkommende myndighet, som skal ha fullmakt til 

a) å inspisere produksjons- og handelsvirksomheter samt de 
laboratorier som innehaveren av framstillingstillatelsen 
har gitt i oppdrag å utføre kontrollene i henhold til 
artikkel 20,

b) å ta prøver,

c) å gjøre seg kjent med alle dokumenter som gjelder 
inspeksjonens gjenstand, med forbehold for bestemmelser 
som gjaldt i medlemsstatene per 21. mai 1975 og som 
begrenser denne fullmakten med hensyn til beskrivelsen 
av framstillingsmetoden.

2. Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å 
sikre at framstillingsprosessene som brukes i framstillingen 
av immunologiske produkter, er forsvarlig validert og gir 
ensartede produksjonspartier.

3. Etter hver inspeksjon som nevnt i nr. 1 skal 
representantene for vedkommende myndighet avgi rapport om 
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produsenten overholder prinsippene og veiledningen for god 
framstillingspraksis omhandlet i artikkel 47. Produsenten som 
blir inspisert, skal underrettes om innholdet i slike rapporter.

Artikkel 112

Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at 
innehaveren av markedsføringstillatelsen for et legemiddel 
og om nødvendig innehaveren av framstillingstillatelsen 
godtgjør at det er foretatt kontroll av legemiddelet og/eller 
bestanddelene og på mellomproduktene under framstillingen, i 
samsvar med metodene fastsatt i artikkel 8 nr. 3 bokstav h).

Artikkel 113

For gjennomføringen av artikkel 112 kan medlemsstatene 
kreve at produsenter av immunologiske produkter framlegger 
for vedkommende myndighet kopier av alle kontrollrapporter 
som er undertegnet av den kvalifiserte personen i samsvar med 
artikkel 51.

Artikkel 114

1. Der den anser det som nødvendig av hensyn til 
folkehelsen, kan en medlemsstat kreve at innehavere av 
markedsføringstillatelse for

– levende vaksiner,

– immunologiske legemidler som brukes i 
førstegangsimmunisering av spedbarn eller andre 
risikogrupper,

– immunologiske legemidler som brukes i offentlige 
immuniseringsprogrammer,

– nye immunologiske legemidler eller immunologiske 
legemidler som er framstilt ved hjelp av ny eller endret 
teknologi, eller som er nye for en bestemt produsent, i en 
overgangsperiode som vanligvis er angitt i markedsførings
tillatelsen,

før markedsføring skal framlegge prøver av hvert parti av 
bulkvaren og/eller legemiddelet for undersøkelse ved et statlig 
laboratorium eller et laboratorium som er utpekt for dette 
formål, med mindre, for partier som er produsert i en annen 
medlemsstat, vedkommende myndighet i denne medlemsstaten 
tidligere har undersøkt det aktuelle partiet og erklært at det er 
i samsvar med de godkjente spesifikasjonene. Medlemsstatene 
skal sikre at alle slike undersøkelser fullføres innen 60 dager 
fra prøvene mottas.

2. Der det er i folkehelsens interesse og medlemsstatens 
lovgivning gir adgang til det, kan vedkommende myndigheter 
kreve at innehaveren av markedsføringstillatelsen for 
legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker før 
markedsføringen framlegger prøver av hvert parti av bulkvaren 

og/eller legemiddelet for prøving ved et statlig laboratorium 
eller et laboratorium som er utpekt for dette formål, med 
mindre vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat 
tidligere har undersøkt det aktuelle partiet og erklært at det er 
i samsvar med de godkjente spesifikasjonene. Medlemsstatene 
skal sikre at alle slike undersøkelser fullføres innen 60 dager 
fra prøvene mottas.

Artikkel 115

Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at 
framstillings- og renseprosessene som brukes ved framstilling 
av legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker, er 
forsvarlig validert, gir ensartethet mellom produksjonspartiene 
og, så langt den teknologiske utvikling tillater, sikrer at det 
ikke forekommer noen spesifikk virusforurensning. For 
dette formål skal produsentene underrette vedkommende 
myndigheter om metoden som brukes til å redusere eller 
eliminere sykdomsframkallende virus som kan overføres 
med legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker. 
Vedkommende myndighet kan framlegge prøver av bulkvaren 
og/eller legemiddelet for prøving ved et statlig laboratorium 
eller et laboratorium som er utpekt for dette formål, enten 
under behandlingen av søknaden i henhold til artikkel 19, eller 
etter at markedsføringstillatelse er gitt.

Artikkel 116

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal midlertidig 
oppheve eller tilbakekalle markedsføringstillatelsen for et 
legemiddel dersom legemiddelet viser seg å være skadelig 
ved normal bruk, eller dersom terapeutisk virkning mangler, 
eller dersom den kvalitative og kvantitative sammensetningen 
ikke er som oppgitt. Den terapeutiske virkningen mangler når 
det fastslås at det ikke kan oppnås terapeutiske resultater med 
legemiddelet.

Markedsføringstillatelsen skal også midlertidig oppheves eller 
tilbakekalles dersom opplysningene som er vedlagt søknaden 
som fastsatt i artikkel 8, artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11, er 
uriktige eller ikke er endret i samsvar med artikkel 23, eller 
dersom kontrollene nevnt i artikkel 112 ikke er utført.

Artikkel 117

1. Uten hensyn til tiltakene fastsatt i artikkel 116 skal 
medlemsstatene treffe alle egnede tiltak for å sikre at utlevering 
av legemiddelet forbys og legemiddelet trekkes tilbake fra 
markedet dersom

a) legemiddelet viser seg å være skadelig under normale 
bruksvilkår, eller

b) legemiddelet er uten terapeutisk virkning, eller

c) legemiddelet ikke har den angitte kvalitative og kvantitative 
sammensetningen, eller
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d) kontrollen av legemiddelet og/eller av bestanddelene 
og mellomproduktene ikke har funnet sted, eller en 
annen forpliktelse i forbindelse med utstedelse av 
framstillingstillatelsen ikke er oppfylt.

2. Vedkommende myndighet kan begrense forbudet mot 
utlevering av produktet eller tilbaketrekkingen fra markedet til 
de omtvistede partiene.

Artikkel 118

1. Vedkommende myndighet skal midlertidig oppheve 
eller tilbakekalle markedsføringstillatelsen for en kategori 
av preparater eller for samtlige preparater i tilfeller der et av 
kravene fastsatt i artikkel 41 ikke lenger er oppfylt.

2. I tillegg til tiltakene nevnt i artikkel 117 kan 
vedkommende myndighet midlertidig stanse framstilling av 
legemidler eller import av legemidler fra tredjestater, eller 
midlertidig oppheve eller tilbakekalle framstillingstillatelsen 
for en kategori av preparater eller samtlige preparater dersom 
kravene i artikkel 42, 46, 51 og 112 ikke er oppfylt.

Artikkel 119

Bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på 
homøopatiske legemidler med forbehold for bestemmelsene 
i artikkel 14 nr. 3.

AVDELING XII

DEN FASTE KOMITÉ

Artikkel 120

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I 
til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 121 nr. 2.

Artikkel 121

1. Kommisjonen skal bistås av en fast komité for legemidler 
for mennesker for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktivene om fjerning av tekniske handelshindringer i 
legemiddelsektoren, heretter kalt «den faste komiteen».

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet nevnt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
settes til tre måneder.

3. Den faste komité fastsetter sin forretningsorden.

AVDELING XIII

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 122

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at berørte vedkommende myndigheter utveksler 
opplysninger som er relevante når det gjelder å sikre at vilkårene 
for framstillingstillatelse eller markedsføringstillatelse 
overholdes.

På grunngitt anmodning skal medlemsstatene umiddelbart 
oversende rapportene nevnt i artikkel 111 nr. 3 til vedkommende 
myndigheter i en annen medlemsstat. Dersom medlemsstaten 
som mottar rapportene, etter å vurdert disse finner at de ikke 
kan godta konklusjonene som er trukket av vedkommende 
myndigheter i den medlemsstaten der rapporten er utarbeidet, 
skal den underrette de berørte vedkommende myndigheter om 
grunnen til dette, og kan anmode om ytterligere opplysninger. 
De berørte medlemsstater skal bestrebe seg på å komme fram til 
enighet. Ved alvorlig meningsforskjell skal Kommisjonen om 
nødvendig underrettes av en av de berørte medlemsstatene.

Artikkel 123

1. Hver medlemsstat skal treffe alle de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at vedtak om å gi, nekte eller 
tilbakekalle markedsføringstillatelser, om annullering av et 
vedtak om å nekte eller tilbakekalle markedsføringstillatelse
, om utleveringsforbud og tilbaketrekking fra markedet samt 
begrunnelsene for dette umiddelbart meddeles kontoret.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
være forpliktet til umiddelbart å underrette de berørte 
medlemsstater om ethvert tiltak han/hun har truffet for å 
innstille markedsføringen av et legemiddel eller for å trekke et 
legemiddel tilbake fra markedet, samt om begrunnelsen for å 
gjøre dette dersom tiltakene angår legemiddelets virkning eller 
vern av folkehelsen. Medlemsstatene skal sørge for at disse 
opplysningene meddeles Kontoret.

3. Medlemsstatene skal påse at relevante opplysninger om 
tiltak som er truffet i henhold til nr. 1 og 2, og som kan påvirke 
vernet av folkehelsen i tredjestater, umiddelbart meddeles 
Verdens helseorganisasjon, med kopi til Kontoret.

4. Kommisjonen skal hvert år offentliggjøre en liste over 
legemidler som er forbudt i Fellesskapet.
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Artikkel 124

Medlemsstatene skal utveksle alle opplysninger som 
er nødvendige for å sikre kvaliteten og sikkerheten til 
homøopatiske legemidler som framstilles og markedsføres 
i Fellesskapet, særlig opplysningene nevnt i artikkel 122 og 
123.

Artikkel 125

Ethvert vedtak omhandlet i dette direktiv som gjøres av 
vedkommende myndighet i en medlemsstat, skal begrunnes 
utførlig.

Den berørte part skal underrettes om slike vedtak, samt om 
den klageadgangen som foreligger i henhold til gjeldende 
lovgivning, og om de frister som gjelder ved slik klage.

Hver medlemsstat skal offentliggjøre markedsføringstillatelse
r samt vedtak om tilbakekalling av markedsføringstillatelser i 
sitt offisielle lysningsblad.

Artikkel 126

Markedsføringstillatelse kan bare nektes, midlertidig oppheves 
eller tilbakekalles av de grunner som er nevnt i dette direktiv.

Vedtak om midlertidig stans i framstilling av legemidler eller 
import av legemidler fra tredjestater, om forbud mot utlevering 
av et legemiddel eller om tilbaketrekking av et legemiddel 
fra markedet, kan gjøres bare av de grunner som er angitt i 
artikkel 117 og 118.

Artikkel 127

1. På anmodning fra en produsent eller fra en eksportør 
eller fra myndighetene i en importerende tredjestat skal 
medlemsstatene attestere at en produsent av legemidler har 
framstillingstillatelse. Ved utstedelse av slike attester skal 
medlemsstatene oppfylle følgende vilkår:

a) De skal ta hensyn til gjeldende administrative bestemmelser 
i Verdens helseorganisasjon.

b) For legemidler som er beregnet på eksport og som allerede 
er tillatt på deres territorium, skal de framlegge en oversikt 
over preparatets egenskaper som er godkjent i samsvar 
med artikkel 21.

2. Dersom produsenten ikke har markedsføringstillatelse, 
skal han/hun framlegge for de myndighetene som skal utstede 
attesten nevnt i nr. 1, en erklæring om hvorfor slik tillatelse 
ikke foreligger.

AVDELING XIV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 128

Direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF, 75/319/EØF, 89/342/EØF, 
89/343/EØF, 89/381/EØF, 92/25/EØF, 92/26/EØF, 92/27/
EØF, 92/28/EØF og 92/73/EØF, som endret ved direktivene 
nevnt i vedlegg II del A, oppheves, uten at medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til gjennomføringsfristene som er 
oppført i vedlegg II del B, berøres av dette.

Henvisninger til de opphevede direktiver skal gjelde som 
henvisninger til dette direktiv og skal leses i henhold til 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 129

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 130

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. november 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE D. REYNDERS  

 President Formann
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VEDLEGG I

STANDARDER OG PROTOKOLLER FOR ANALYTISK, TOKSIKOLOGISK-FARMAKOLOGISK OG 
KLINISK PRØVING AV LEGEMIDLER

INNLEDNING

Opplysningene og dokumentasjonen som skal være vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse i henhold til 
artikkel 8 og artikkel 10 nr. 1, skal gis i fire deler i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg og idet det tas hensyn til 
veiledningen som Kommisjonen har offentliggjort i Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap, bind 2: veiledning 
for søkere av markedsføringstillatelse for legemidler for mennesker i Det europeiske fellesskaps medlemsstater.

Ved innsamling av dokumentasjon til søknad om markedsføringstillatelse skal søkeren følge Fellesskapets retningslinjer 
for legemidlers kvalitet, sikkerhet og virkning som Kommisjonen har offentliggjort i Regler for legemidler i Det 
europeiske fellesskap, bind 3 og tilleggene: retningslinjer for humanmedisinske legemidlers kvalitet, sikkerhet og 
virkning.

Alle opplysninger av betydning for vurderingen av det aktuelle legemiddelet skal gis i søknaden, enten opplysningene 
er gunstige eller ugunstige for legemiddelet. Særlig skal alle relevante opplysninger om ufullstendige eller 
avbrutte toksikologisk-farmakologiske eller kliniske prøvinger eller forsøk med legemiddelet gis. For å kunne føre 
fortsatt kontroll med nytte-risikovurderingen etter at markedsføringstillatelsen er gitt, skal alle endringer av data i 
dokumentasjonen, alle nye opplysninger som ikke er gitt i den opprinnelige søknaden, og alle overvåkingsrapporter for 
legemiddelet framlegges for vedkommende myndigheter.

De generelle avsnittene i dette vedlegg inneholder bestemmelser om alle kategorier av legemidler. I tillegg finnes det 
avsnitt med ytterligere særbestemmelser om radioaktive legemidler og biologiske legemidler, som immunologiske 
legemidler og legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker. Disse ytterligere særbestemmelsene om 
biologiske legemidler gjelder også for legemidler framstilt ved de metodene som er nevnt i del A og i første ledd i del 
B i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2309/93. 

Medlemsstatene skal også sikre at alle dyreforsøk utføres i samsvar med rådsdirektiv nr. 86/609/EØF av 24. november 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 
formål(1).

FØRSTE DEL

SAMMENDRAG AV DOKUMENTASJONEN

A. Administrative data

 Legemiddelet som søknaden gjelder, skal identifiseres ved navn og navn på virksomt stoff / virksomme stoffer 
samt legemiddelform, tilførselsmåte, legemiddelets styrke og endelig presentasjon, herunder emballasje.

 Søkerens navn og adresse skal oppgis, sammen med navn og adresse på produsenten(e) og stedene som har 
medvirket på de ulike produksjonsleddene (herunder produsenten av det ferdige preparatet og produsenten(e) av 
det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene samt navn og adresse på eventuell importør.

 Søkeren skal oppgi hvor mange bind med dokumentasjon som framlegges til støtte for søknaden, og oppgi hvilke 
prøver som eventuelt vedlegges.

 I tillegg til administrative data skal det vedlegges kopier av framstillingstillatelsen som definert i artikkel 40 
og en liste over stater der tillatelse er gitt, kopier av alle oversikter over preparatets egenskaper i samsvar med 
artikkel 11 som godkjent av medlemsstatene og en liste over stater der søknad er inngitt.

B. Oversikt over preparatets egenskaper

 Søkeren skal framlegge en oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 11. 

(1)    EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 
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 I tillegg skal søkeren framlegge prøver eller modeller av emballasjen, etikettene og pakningsvedleggene for det 
aktuelle legemiddelet.

C. Ekspertrapporter

 I samsvar med artikkel 12 nr. 2 skal det framlegges ekspertrapporter om den kjemiske, farmasøytiske og biologiske 
dokumentasjonen, den toksikologisk-farmakologiske dokumentasjonen og den kliniske dokumentasjonen.

 Ekspertrapporten skal bestå av en kritisk vurdering av legemiddelets kvalitet og forsøkene som er utført på 
dyr og mennesker, og skal inneholde alle data som er av betydning for vurderingen. Den skal utformes på en 
slik måte at leseren får en klar forståelse av legemiddelets egenskaper og kvalitet, foreslåtte spesifikasjoner og 
kontrollmetoder, sikkerhet, virkning, fordeler og ulemper.

 Alle vesentlige opplysninger skal sammenfattes i et tillegg til ekspertrapporten, om mulig i tabellform eller grafisk 
form. Ekspertrapporten og sammenfatningen skal inneholde nøyaktige krysshenvisninger til opplysningene i 
hoveddokumentasjonen.

 Hver ekspertrapport skal utarbeides av en person med egnede kvalifikasjoner og erfaring. Den sakkyndige skal 
undertegne og datere rapporten, som skal vedlegges en kort beskrivelse av den sakkyndiges kvalifikasjoner, 
utdanning og yrkeserfaring. Den sakkyndiges yrkesmessige forhold til søkeren skal oppgis.

ANNEN DEL

KJEMISK, FARMASØYTISK OG BIOLOGISK PRØVING AV LEGEMIDLER

Alle prøvingsmetoder skal svare til vitenskapens utviklingstrinn på det aktuelle tidspunkt og skal være validerte 
metoder. Resultatene av valideringsundersøkelsene skal framlegges.

Alle prøvingsmetoder skal beskrives så detaljert at de kan gjentas ved kontrollprøvinger som utføres etter anmodning 
fra vedkommende myndighet. Spesialutstyr og -apparater som måtte bli benyttet, skal beskrives i tilstrekkelig detalj, og 
beskrivelsen eventuelt være vedlagt et diagram. Formlene for laboratoriereagensene skal om nødvendig suppleres med 
framstillingsmåten. For prøvingsmetoder som er omtalt i Den europeiske farmakopé eller en medlemsstats farmakopé, 
kan denne beskrivelsen erstattes av en detaljert henvisning til den aktuelle farmakopeen.

A. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av bestanddelene

Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav c) skal være vedlagt en søknad om 
markedsføringstillatelse, skal gis i samsvar med følgende krav.

1. Kvalitativ sammensetning

1.1 Med «kvalitativ sammensetning» av alle legemiddelets bestanddeler menes betegnelsen for eller beskrivelsen 
av: 

 – det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene

 – hjelpestoffenes bestanddel/bestanddeler, uansett art og anvendt mengde, herunder fargestoffer, 
konserveringsmidler, tilsetningsstoffer, stabilisatorer, fortykningsmidler, emulgatorer, smakskorrigerende 
stoffer, aromastoffer osv.

 – stoffene som inngår i legemidlenes overtrekk og som er ment å skulle tilføres oralt eller på annen måte, som 
kapsler, gelatinkapsler, rektalkapsler osv.

 Disse opplysningene skal suppleres med alle relevante opplysninger om beholderen og eventuelt om dennes 
lukkemekanisme samt opplysninger om innretninger som legemiddelet brukes eller tilføres med, og som leveres 
sammen med legemiddelet.

1.2 I forbindelse med et sett til et radioaktivt legemiddel som skal merkes radioaktivt etter leveranse fra produsenten, 
anses det virksomme stoffet for å være den delen av sammensetningen som er beregnet på å bære eller binde 
radionukliden. Nærmere opplysninger om radionuklidens kilde skal angis. Dessuten skal alle bestanddeler som 
er nødvendige for den radioaktive merkingen angis.

 I en generator betraktes både mor- og datterradionukliden som virksomme stoffer.
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2. Med «alminnelig anvendt betegnelse» i beskrivelsen av legemidlenes bestanddeler menes, med forbehold for 
anvendelsen av de øvrige bestemmelsene i artikkel 8 nr. 3 bokstav c):

 – for stoffer som er oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats nasjonale farmakopé, 
hovedbetegnelsen som er brukt i den aktuelle monografien, med henvisning til den aktuelle farmakopé,

 – for øvrige stoffer, det internasjonale fellesnavnet som anbefales av Verdens helseorganisasjon, samt eventuelt 
et annet fellesnavn eller, i mangel av dette, den nøyaktige vitenskapelige betegnelsen. Stoffer som ikke har 
et internasjonalt fellesnavn eller en nøyaktig vitenskapelig betegnelse, skal betegnes ved opplysning om 
opprinnelse og framstillingsmåte, eventuelt supplert med andre relevante opplysninger,

 – for fargestoffer, angivelse av E-nummeret de er tildelt i rådsdirektiv 78/25/EØF av 12. desember 1977 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om fargestoffer som kan tilsettes legemidler(1).

3. Kvantitativ sammensetning

3.1. For den kvantitative sammensetningen av alle virksomme stoffer i legemidler er det nødvendig, avhengig av 
legemiddelformen, for hvert virksomt stoff å angi masse eller antall enheter for biologisk aktivitet, enten per 
doseringsenhet eller per målenhet for masse eller volum.

 Enheter for biologisk aktivitet skal brukes for stoffer som ikke kan defineres kjemisk. Dersom Verdens 
helseorganisasjon har fastsatt en internasjonal enhet for biologisk aktivitet, skal denne brukes. Dersom det ikke 
er fastsatt noen internasjonal enhet, skal enhetene for biologisk aktivitet uttrykkes på en slik måte at det gis 
entydige opplysninger om stoffenes virkning.

 Når det er mulig, skal biologisk aktivitet per masseenhet angis.

 Disse opplysningene skal suppleres med følgende:

 – for injeksjonspreparater, opplysninger om masse eller enheter for biologisk aktivitet av hvert virksomt stoff 
per enhetsbeholder, idet det tas hensyn til nyttbar mengde, eventuelt etter rekonstituering,

 – for legemidler som skal tilføres dråpevis, opplysninger om masse eller enheter for biologisk aktivitet av hvert 
virksomt stoff i det antall dråper som svarer til 1 ml eller 1 g av preparatet,

 – for siruper, emulsjoner, granulater og andre legemiddelformer som skal tilføres i tilmålt mengde, opplysninger 
om masse eller enheter for biologisk aktivitet av hvert virksomt stoff per tilmålt mengde.

3.2. Virksomme stoffer i form av forbindelser eller derivater skal betegnes kvantitativt ved sin samlede masse, 
og, dersom det er nødvendig eller har betydning, ved massen av den aktive delen eller de aktive delene av 
molekylet.

3.3. For legemidler som inneholder et virksomt stoff som det søkes om markedsføringstillatelse for i en av 
Fellesskapets medlemsstater for første gang, skal den kvantitative sammensetningen av et virksomt stoff som er 
et salt eller hydrat, systematisk uttrykkes i masse av den aktive delen eller de aktive delene av molekylet. For alle 
legemidler som senere godkjennes i medlemsstatene, skal den kvantitative sammensetningen uttrykkes på samme 
måte for det samme virksomme stoffet. 

3.4. For allergenpreparater skal den kvantitative sammensetningen angis i enheter for biologisk aktivitet, unntatt for 
veldefinerte allergenpreparater, hvor konsentrasjonen kan uttrykkes i masse/volumenhet. 

3.5. Kravet om å angi innholdet av virksomme stoffer i masse av aktive deler av molekylet som i nr. 3.3, gjelder ikke 
alltid for radioaktive legemidler. For radionuklider skal radioaktiviteten angis i becquerel på en gitt dato og, om 
nødvendig, på et gitt tidspunkt med henvisning til tidssone. Strålingstypen skal angis.

4. Farmasøytisk utviklingsarbeid

4.1. Valget av sammensetning, bestanddeler og beholder samt hjelpestoffenes tiltenkte funksjon i det ferdige 
preparatet skal forklares. Dette skal dessuten dokumenteres med vitenskapelige data om det farmasøytiske 
utviklingsarbeidet. Overdosering ved framstilling skal angis og begrunnes.

(1)    EFT L 11 av 14.1.1978, s. 18. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.
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4.2. For radioaktive legemidler skal det også gis opplysninger om kjemisk/radiokjemisk renhet og forholdet mellom 
denne og biodistribusjonen.

B. Beskrivelse av framstillingsmåten

1. Den beskrivelsen av framstillingsmåte som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav d) skal være vedlagt søknaden 
om markedsføringstillatelse, skal være avfattet slik at den gir en tilfredsstillende oversikt over hva slags prosesser 
som er anvendt.

 Den skal minst omfatte:

 – omtale av de ulike produksjonsleddene som gjør det mulig å vurdere om prosessene som er benyttet i 
framstillingen av legemiddelformen, kan ha ført til uønskede endringer i bestanddelene,

 – ved kontinuerlig framstilling, fullstendige opplysninger om forholdsreglene som er truffet for å sikre et 
ensartet ferdig preparat,

 – den faktiske framstillingsformelen med kvantitativ sammensetning av alle stoffene som er brukt; mengden 
av hjelpestoffer kan i den grad legemiddelformen gjør det nødvendig, angis tilnærmelsesvis; stoffer som 
eventuelt forsvinner i framstillingsprosessen, skal også oppgis, og eventuell overdosering skal angis og 
begrunnes,

 – opplysninger om produksjonsleddene hvor det tas prøver med henblikk på kontrollprøving under 
produksjonen, når andre opplysninger i dokumentasjonen for søknaden viser at slike prøvinger er nødvendige 
for kvalitetskontroll av det ferdige preparatet,

 – angivelse av undersøkelsene som ligger til grunn for validering av framstillingsprosessen, når det dreier seg 
om en lite brukt framstillingsmåte, eller når den er av avgjørende betydning for preparatet,

 – for sterile legemidler, detaljerte opplysninger om steriliseringsprosesser og/eller aseptiske framgangsmåter 
som er benyttet.

2. For sett til radioaktive legemidler skal beskrivelsen av framstillingsmåten også omfatte opplysninger om 
produksjonen av settet og opplysninger om anbefalt endelig behandling for å framstille det radioaktive 
legemiddelet.

 For radionuklider skal det gjøres rede for de aktuelle kjernereaksjonene.

C. Kontroll av utgangsmaterialer

1. I dette avsnitt menes med «utgangsmaterialer» alle legemiddelets og eventuelt beholderens bestanddeler, som 
angitt i avsnitt A nr. 1 ovenfor.

 Dersom det dreier seg om:

 – et virksomt stoff som ikke er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 
eller

 – et virksomt stoff som er beskrevet i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, og som 
er framstilt etter en metode som kan etterlate urenheter som ikke er nevnt i monografien i vedkommende 
farmakopé, og der monografien er uegnet for en tilstrekkelig kvalitetskontroll,

  og stoffet er framstilt av en annen person enn søkeren, kan søkeren treffe de nødvendige tiltak 
for at produsenten av det virksomme stoffet sender en detaljert beskrivelse av framstillingsmåten, 
kvalitetskontrollen under produksjonen og prosessvalideringen direkte til vedkommende myndigheter. I så 
fall skal produsenten gi søkeren alle opplysninger som er nødvendige for at søkeren skal kunne ta ansvar 
for legemiddelet. Produsenten skal gi søkeren skriftlig bekreftelse på at han/hun vil sørge for ensartethet 
mellom produksjonspartiene, og at han/hun ikke vil endre framstillingsprosessen eller spesifikasjonene uten 
å underrette søkeren om dette. Dokumentasjon og opplysninger til støtte for søknad om slik endring skal 
sendes vedkommende myndigheter. 

 Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav h) og i) og artikkel 10 nr. 1 skal være 
vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse, skal omfatte resultatene av prøvingene, herunder partianalyser 
særlig av virksomme stoffer, i forbindelse med kvalitetskontrollen av samtlige bestanddeler. Opplysningene og 
dokumentasjonen skal framlegges i samsvar med nedenstående bestemmelser:

1.1. Utgangsmaterialer som er oppført i  farmakopeer

 Monografiene i Den europeiske farmakopé får anvendelse på alle stoffer som er oppført der.

 For øvrige stoffers vedkommende kan den enkelte medlemsstat kreve at dens nasjonale farmakopé skal legges til 
grunn for preparater som produseres på dens territorium.



8.5.2003 Nr. 23/281EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

 For anvendelse av artikkel 8 nr. 3 bokstav h) er det tilstrekkelig at bestanddelene samsvarer med bestemmelsene 
i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé. I så fall kan beskrivelsen av analysemetodene 
erstattes med en utførlig henvisning til den aktuelle farmakopeen.

 Når et utgangsmateriale oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé er framstilt 
ved en metode som kan etterlate urenheter som ikke er nevnt i monografien i vedkommende farmakopé, skal 
det gjøres oppmerksom på disse urenhetene med angivelse av toleransegrenser, og det skal foreslås en egnet 
prøvingsmetode.

 Fargestoffer skal under alle omstendigheter oppfylle kravene i direktiv 78/25/EØF.

 De rutinemessige prøvingene som foretas av hvert parti med utgangsmaterialer, skal være som oppgitt i søknaden 
om markedsføringstillatelse. Dersom det brukes andre prøvinger enn dem som er nevnt i farmakopeen, må det 
godtgjøres at utgangsmaterialene oppfyller kvalitetskravene i farmakopeen.

 Dersom en spesifikasjon i en monografi i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats nasjonale farmakopé 
ikke er tilstrekkelig til å garantere stoffets kvalitet, kan vedkommende myndigheter kreve at innehaveren av 
markedsføringstillatelsen gir mer formålstjenlige spesifikasjoner.

 Vedkommende myndigheter skal underrette myndighetene som er ansvarlige for den aktuelle farmakopeen. 
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal gi myndighetene som er ansvarlige for vedkommende farmakopé, 
opplysninger om den angivelige mangelen og tilleggsspesifikasjonene som er anvendt.

 Dersom et utgangsmateriale er beskrevet verken i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, 
kan samsvar med monografien i en tredjestats farmakopé godtas; i slike tilfeller skal søkeren framlegge en kopi 
av monografien, om nødvendig sammen med en validering av prøvingsmetodene i monografien og eventuelt en 
oversettelse av denne.

1.2. Utgangsmaterialer som ikke er oppført i  noen farmakopé

 Bestanddeler som ikke er oppført i noen farmakopé, skal beskrives i en monografi under følgende avsnitt:

 a) stoffnavn i henhold til kravene i avsnitt A nr. 2 skal suppleres med synonyme handelsnavn eller vitenskapelige 
betegnelser,

 b) definisjonen av stoffet i en form som tilsvarer den som brukes i Den europeiske farmakopé, skal følges 
av nødvendig dokumentasjon, særlig om molekylstrukturen dersom det er aktuelt, og en egnet beskrivelse 
av syntesemetoden. For stoffer som kan defineres bare ved sin framstillingsmåte, må beskrivelsen være 
tilstrekkelig utførlig beskrevet til å karakterisere et stoff med konstant sammensetning og virkning,

 c) identifikasjonsmetoder kan beskrives i form av fullstendige teknikker som brukes ved framstillingen av 
stoffet, og prøvingene som skal foretas regelmessig,

 d) renhetsprøvinger skal beskrives i forhold til samtlige urenheter som kan forventes, og særlig i forhold til 
urenheter som kan ha en skadelig virkning og om nødvendig til urenheter som, dersom det tas hensyn til 
stoffkombinasjonen søknaden gjelder, kan ha en uønsket virkning på legemiddelets holdbarhet, eller som kan 
fordreie analyseresultatene,

 e) for sammensatte preparater av vegetabilsk, animalsk eller human opprinnelse må det skilles mellom tilfeller 
der flere farmakologiske virkninger nødvendiggjør en kjemisk, fysisk eller biologisk kontroll med de 
viktigste bestanddelene, og tilfeller der preparatene inneholder én eller flere grupper av virksomme stoffer 
som virker på omtrent samme måte, og en allmenn metode for kvantitativ bestemmelse kan tillates,

 f) når det brukes materialer fra mennesker eller dyr, skal det beskrives hvilke forholdsregler som skal treffes 
for å hindre tilstedeværelse av potensielt sykdomsframkallende stoffer,

 g) for radionuklider skal radionuklidens art samt isotopens identitet, sannsynlige urenheter, bærer, bruk og 
spesifikk aktivitet angis,

 h) eventuelle særlige forsiktighetsregler ved oppbevaring av utgangsmaterialene, og om nødvendig lengste 
oppbevaringstid før ny prøving, skal angis.
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1.3. Fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan påvirke biotilgjengeligheten

 Følgende opplysninger om de virksomme stoffene, skal, enten de er oppført i farmakopeene eller ikke, inngå i den 
generelle beskrivelsen av de virksomme stoffene dersom legemiddelets biotilgjengelighet avhenger av dem:

 – krystallinsk form og løselighet,

 – partikkelstørrelse, eventuelt etter pulverisering,

 – hydreringsgrad,

 – fordelingsforholdet mellom olje og vann(1),

 De tre første strekpunktene gjelder ikke for stoffer som bare anvendes i løsning.

2. Bestemmelsene i dette nummer gjelder for biologiske legemidler som immunologiske legemidler og legemidler 
framstilt av blod eller plasma fra mennesker.

 I dette nummer betyr «utgangsmateriale» ethvert stoff som brukes ved framstillingen av legemiddelet; dette 
omfatter legemiddelets bestanddeler og om nødvendig beholderens bestanddeler som nevnt i avsnitt A nr. 
1 ovenfor, samt kildemateriale som mikroorganismer, vev av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, celler 
eller biologiske væsker (herunder blod) fra mennesker eller dyr, og bioteknologiske cellekonstruksjoner. 
Utgangsmaterialenes opprinnelse og bakgrunn skal beskrives og dokumenteres.

 Beskrivelsen av utgangsmaterialene skal omfatte produksjonsstrategi, rense-/inaktiveringsmetoder med 
validering av disse og alle kontrolltiltak i produksjonen for sikring av kvalitet, sikkerhet og ensartethet mellom 
produksjonspartiene for det ferdige preparatet.

2.1. Når det brukes cellebanker, skal det dokumenteres at celleegenskapene forble uendret på det passasjenivået som 
ble brukt i produksjonen og senere.

2.2. Stammaterialer, cellebanker, blandinger av serum eller plasma eller andre biologiske materialer, og så langt det 
er mulig, kildematerialene som de stammer fra, skal undersøkes for fremmedstoffer.

 Dersom potensielt sykdomsframkallende fremmedstoffer ikke kan unngås, kan det aktuelle materialet brukes 
bare dersom videre bearbeiding fører til at de fjernes og/eller inaktiveres, og dette skal dokumenteres.

2.3. Vaksineproduksjon skal så langt det er mulig være basert på et stampartisystem og på etablerte cellebanker; for 
sera skal det brukes definerte blandinger av utgangsmaterialer.

 For bakterie- og virusvaksiner skal den smittsomme agensens egenskaper dokumenteres på stammen. For levende 
vaksiner skal dessuten holdbarheten av svekkelsesegenskapene dokumenteres på stammen; dersom dette beviset 
ikke er tilstrekkelig, skal svekkelsesegenskapene også dokumenteres på produksjonsstadiet. 

2.4. For allergenpreparater skal spesifikasjoner og kontrollmetoder for kildematerialene beskrives så detaljert som 
mulig. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om innsamling, forbehandling og oppbevaring.

2.5. For legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker skal opprinnelse og kriteriene og prosedyrene for 
innsamling, transport og oppbevaring av kildematerialet beskrives og dokumenteres.

 Det skal brukes definerte blandinger av kildematerialer.

3. I forbindelse med radioaktive legemidler omfatter utgangsmaterialer også bestrålingsmaterialer.

D. Særlige tiltak for å hindre overføring av spongiform encefalopati hos dyr

 Søkeren må godtgjøre at legemiddelet er framstilt i samsvar med rettledningen for størst mulig reduksjon av 
risikoen for overføring gjennom legemidler av agenser for spongiform encefalopati hos dyr, med ajourføringer, 
som er offentliggjort av Europakommisjonen i bind 3 av publikasjonen Regler for legemidler i Det europeiske 
fellesskap.

(1)    Vedkommende myndigheter kan også be om pK- og pH-verdiene dersom de finner det nødvendig.
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E. Kontroller av mellomproduktene under framstillingen

1. Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav h) og i) og artikkel 10 nr. 1 skal 
være vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse, skal omfatte opplysninger om de kontrollprøvingene som 
kan foretas av mellomproduktene under framstillingen for å sikre konstante tekniske egenskaper og en ensartet 
produksjonsprosess.

 Disse prøvingene er absolutt nødvendige for å kontrollere at legemiddelet samsvarer med formelen når søkeren 
unntaksvis foreslår en analysemetode for prøving av det ferdige preparatet som ikke omfatter kvantitativ 
bestemmelse av samtlige virksomme stoffer (eller av hjelpestoffer som er underlagt samme krav som virksomme 
stoffer).

 Det samme gjelder når kvalitetskontrollen av det ferdige preparatet avhenger av de kontrollprøvinger som foretas 
under framstillingen, særlig dersom legemiddelet i det vesentlige defineres ved sin framstillingsmåte.

2. For biologiske legemidler, som immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker, skal framgangsmåtene og godkjenningskriteriene som er offentliggjort som anbefalinger fra Verdens 
helseorganisasjon (krav til biologiske stoffer), tjene som retningslinjer for all kontroll av produksjonsledd som 
ikke er angitt i Den europeiske farmakopé eller eventuelt i en medlemsstats farmakopé.

 For inaktiverte eller detoksifiserte vaksiner skal det under hver produksjonsperiode kontrolleres om inaktiveringen 
eller detoksifiseringen har vært effektiv, med mindre denne kontrollen avhenger av en prøving hvor antall 
mottakelige dyr er begrenset. I så fall skal prøvingen utføres til det er påvist ensartethet i produksjonen, og til det 
er påvist korrelasjon mellom prøving og relevant kontroll under produksjonen. Prøvingen kan deretter erstattes 
av relevant kontroll under produksjonen.

3. Endrede eller adsorberte allergenpreparater skal beskrives kvalitativt og kvantitativt på et mellomprodukt så sent 
som mulig i framstillingsprosessen.

F. Kontroll av det ferdige preparatet

1. I forbindelse med kontroll av det ferdige preparatet omfatter et legemiddelparti alle enheter av en legemiddelform 
som er laget av samme opprinnelige mengde materiale, og som har gjennomgått samme serie av framstillings- 
eller steriliseringsprosesser, eller, dersom det dreier seg om en kontinuerlig framstillingsprosess, alle enheter som 
er framstilt i et visst tidsrom.

 Søknaden om markedsføringstillatelse skal inneholde en fortegnelse over prøvingene som gjennomføres 
rutinemessig av hvert parti av det ferdige preparatet. Hyppigheten av prøvingene som ikke gjennomføres 
rutinemessig, skal angis. Frigivingsgrensene skal også angis.

 Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav h) og i) og artikkel 10 nr. 1 skal 
være vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse, skal omfatte opplysninger om de kontrollprøvinger som 
foretas på det ferdige preparatet når det frigis. Opplysningene og dokumentasjonen skal framlegges i samsvar 
med nedenstående bestemmelser:

 Bestemmelsene i monografiene for legemiddelformer, immunsera, vaksiner og radioaktive legemidler i Den 
europeiske farmakopé, eventuelt en medlemsstats farmakopé, får anvendelse for alle preparater som er definert 
der. For alle kontroller av biologiske legemidler som immunologiske legemidler og legemidler framstilt av 
blod eller plasma fra mennesker som ikke er oppført i Den europeiske farmakopé, eventuelt en medlemsstats 
farmakopé, skal framgangsmåtene og godkjenningskriteriene som er offentliggjort som anbefalinger i Verdens 
helseorganisasjons krav til biologiske stoffer, tjene som retningslinjer.

 Dersom det anvendes andre prøvingsmetoder og grenseverdier enn dem som er nevnt i monografiene i Den 
europeiske farmakopé, eller eventuelt i en medlemsstats nasjonale farmakopé, skal det dokumenteres at det 
ferdige preparatet, dersom det ble prøvd i samsvar med disse monografiene, ville oppfylle kvalitetskravene i 
farmakopeen for den aktuelle legemiddelformen.

1.1. Generelle egenskaper ved det ferdige preparatet

 Visse kontroller av de generelle egenskapene ved et preparat skal alltid inngå i prøvingene av det ferdige 
preparatet. Disse kontrollene skal om nødvendig omfatte bestemmelse av gjennomsnittsmasse og største tillatte 
avvik, mekaniske, fysiske eller mikrobiologiske prøvinger, organoleptiske egenskaper samt fysiske kjennetegn 
som densitet, pH, brytningsindeks osv. For hver av disse egenskapene skal søkeren i hvert enkelt tilfelle angi 
standarder og toleransegrenser.
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 Prøvingsvilkårene, eventuelt utstyr og apparater som brukes samt standardene skal beskrives utførlig dersom 
de ikke er oppført i Den europeiske farmakopé eller i medlemsstatenes nasjonale farmakopeer; det samme skal 
gjelde når metodene som er fastsatt i farmakopeene, ikke kan anvendes.

 Dessuten skal det for faste legemiddelformer som tilføres oralt, foretas undersøkelser in vitro av de virksomme 
stoffenes frigjørings- og løsningshastighet; slike undersøkelser skal også foretas ved tilførsel på annen måte 
dersom vedkommende myndigheter i den aktuelle medlemsstaten finner det nødvendig.

1.2. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av de(t) virksomme stoff(er)

 Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av de(t) virksomme stoff(er) skal utføres enten på en representativ 
gjennomsnittlig prøve av produksjonspartiet eller på en rekke doseringsenheter som analyseres hver for seg.

 Med mindre det foreligger en behørig begrunnelse, skal største tillatte avvik for innholdet av virksomme stoffer 
i det ferdige preparatet ikke være mer enn ± 5 % på framstillingstidspunktet.

 På grunnlag av holdbarhetsprøvinger skal produsenten utarbeide begrunnede forslag til største tillatte avvik for 
innholdet av virksomme stoffer i det ferdige preparatet for hele den foreslåtte holdbarhetstiden.

 I visse unntakstilfeller med særlig komplekse blandinger der kvantitativ bestemmelse av virksomme stoffer i 
stort antall eller i svært små mengder vil kreve omfattende undersøkelser som vanskelig kan gjennomføres for 
hvert produksjonsparti, godtas det at ett eller flere virksomme stoffer i det ferdige preparatet ikke bestemmes 
kvantitativt under den uttrykkelige forutsetning at det foretas kvantitativ bestemmelse av mellomproduktene 
under framstillingen; dette unntaket kan ikke utvides til også å omfatte karakterisering av vedkommende stoffer. 
Denne forenklede framgangsmåten skal suppleres med en metode for kvantitativ vurdering som gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter å kontrollere om det markedsførte legemiddelet er i samsvar med spesifikasjonen. 

 En biologisk bestemmelse in vivo eller in vitro er obligatorisk dersom fysikalsk-kjemiske metoder ikke er 
tilstrekkelige for å gi opplysninger om preparatets kvalitet. En slik bestemmelse skal om mulig omfatte 
referansemateriale og statistiske analyser som gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser. Når det ikke kan 
utføres slike prøvinger på det ferdige preparatet, kan de gjennomføres på et mellomprodukt så sent som mulig i 
framstillingsprosessen.

 Dersom opplysningene i avsnitt B viser en betydelig overdosering av et virksomt stoff ved framstillingen av 
legemiddelet, skal beskrivelsen av kontrollene av det ferdige preparatet eventuelt omfatte en kjemisk eller om 
nødvendig en toksikologisk-farmakologisk undersøkelse av endringene som er skjedd i stoffet, eventuelt med en 
karakterisering og/eller kvantitativ bestemmelse av nedbrytingsproduktene. 

1.3. Identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av bestanddelene i hjelpestoffet/hjelpestoffene

 I den grad det er nødvendig, skal det minst foretas identifikasjonsprøvinger av hjelpestoffene.

 Den foreslåtte metoden for identifikasjon av fargestoffer skal gjøre det mulig å kontrollere om de er oppført i 
listen som er vedlagt direktiv 78/25/EØF.

 En øvre- og nedre-grense-prøving skal være obligatorisk for konserveringsmidler, og en øvre-grense-prøving 
er obligatorisk for alle andre bestanddeler i hjelpestoffer som kan antas å ha en ugunstig virkning på organiske 
funksjoner; en øvre- og nedre-grense-prøving skal være obligatorisk for hjelpestoffet dersom det kan antas å ha 
innvirkning på et virksomt stoffs biotilgjengelighet, med mindre biotilgjengeligheten kan garanteres ved andre 
egnede prøvinger.

1.4. Sikkerhetsprøvinger

1. Foruten de toksikologisk-farmakologiske prøvingene som framlegges sammen med søknaden om 
markedsføringstillatelse for legemiddelet, skal den analytiske dokumentasjonen inneholde opplysninger om 
prøvinger av sikkerheten f.eks. med hensyn til sterilitet, bakterielt endotoksin, pyrogen virkning og lokal 
toleranse hos dyr, når slike undersøkelser skal foretas rutinemessig for å kontrollere preparatets kvalitet.

2. For all kontroll med biologiske legemidler, som immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod 
eller plasma fra mennesker, som ikke er angitt i Den europeiske farmakopé eller eventuelt i en medlemsstats 
farmakopé, skal framgangsmåtene og godkjenningskriteriene som er offentliggjort som anbefalinger fra Verdens 
helseorganisasjon (Krav til biologiske produkter), tjene som retningslinjer.
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3. For radioaktive legemidler skal radionuklidisk renhet, radiokjemisk renhet og spesifikk aktivitet angis. 
Radioaktivitetsmengden skal ikke avvike med mer enn ± 10 % fra innholdet som er anført på etiketten.

 For generatorer skal det framlegges opplysninger om prøvingsmetoder for mor- og datterradionuklider. For 
generatoreluater skal det framlegges prøvingsresultater for morradionuklider og for andre bestanddeler i 
generatorsystemet.

 For sett skal spesifikasjonene for det ferdige preparatet omfatte prøvinger av preparatenes egenskaper etter 
radioaktiv merking. Det skal også tas med passende kontroller av den radioaktivt merkede forbindelsens 
radiokjemiske og radionuklidiske renhet. Alle stoffer som er nødvendige for radioaktivitetsmerkingen, skal 
identifiseres og bestemmes kvantitativt.

G. Holdbarhetsprøvinger

1. Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav g) og h) skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal gis i samsvar med nedenstående bestemmelser.

 Det skal gis en beskrivelse av de undersøkelser som ligger til grunn for den holdbarhetstiden, de anbefalte 
lagringsvilkårene og de spesifikasjonene ved utløpt holdbarhetstid som søkeren har foreslått.

 Dersom det er mulighet for at et ferdig preparat kan danne nedbrytingsprodukter, skal søkeren opplyse om dette 
og angi metoder for karakterisering og prøving.

 Konklusjonene skal inneholde analyseresultatene som ligger til grunn for den foreslåtte holdbarhetstiden under 
de anbefalte lagringsvilkårene og spesifikasjonene for det ferdige preparatet ved utløpt holdbarhetstid under de 
samme anbefalte lagringsvilkårene.

 Det høyeste tillatte nivå av nedbrytingsprodukter ved utløpt holdbarhetstid skal angis.

 En undersøkelse av interaksjoner mellom preparatet og beholderen skal framlegges i alle tilfeller der en risiko for 
slike interaksjoner anses som mulig, særlig når det dreier seg om injeksjonspreparater eller aerosoler til innvortes 
bruk.

2. Dersom det i forbindelse med biologiske legemidler som immunologiske legemidler og legemidler framstilt av 
blod eller plasma fra mennesker ikke kan utføres holdbarhetsprøving av det ferdige preparatet, kan det godtas 
at det utføres veiledende holdbarhetsprøving på et mellomprodukt under framstillingen, så sent som mulig i 
framstillingsprosessen. Dessuten bør det foretas en vurdering av det ferdige preparatets holdbarhet ved hjelp av 
andre prøvinger.

3. For radioaktive legemidler skal det gis opplysninger om holdbarhet for radionuklidgeneratorer, radionuklidsett 
og radioaktivt merkede preparater. For radioaktive legemidler i flerdosebeholdere skal holdbarheten under bruk 
dokumenteres.

TREDJE DEL

TOKSIKOLOGISKE OG FARMAKOLOGISKE PRØVINGER

I. Innledning

1. Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav i) og artikkel 10 nr. 1 skal være 
vedlagt søknaden om markedsføringstillatelse, skal gis i samsvar med nedenstående krav.

 Medlemsstatene skal påse at sikkerhetsprøvingene gjennomføres i samsvar med prinsippene for god 
laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF(1) og 88/320/EØF(2).

 De toksikologiske og farmakologiske prøvingene skal vise

 a) preparatets potensielle giftighet og alle farlige eller uønskede giftvirkninger som kan opptre hos mennesker 
under de foreslåtte bruksvilkår; disse virkningene skal vurderes i forhold til den aktuelle patologiske 
statusen,

(1)    EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.
(2)    EFT L 145 av 11.6.1988, s. 35. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 90/18/EØF (EFT L 11 av 13.1.1990, s. 37).
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 b) preparatets farmakologiske egenskaper, både kvalitativt og kvantitativt i forhold til bruken som foreslås for 
mennesker. Alle resultater skal være pålitelige og allmenngyldige. Når det er berettiget, skal det anvendes 
matematiske og statistiske framgangsmåter ved utarbeidingen av forsøksmetoder og vurderingen av 
resultatene.

 Dessuten må klinikere få opplysninger om preparatets terapeutiske anvendelsesmuligheter.

2. For legemidler til lokal bruk må systemisk absorpsjon også undersøkes, herunder også med hensyn til eventuell 
bruk av preparatet på skadet hud og absorpsjon gjennom andre relevante overflater. Bare dersom det påvises at 
den systemiske absorpsjonen under slike omstendigheter er ubetydelig, kan systemiske giftighetsprøvinger ved 
gjentatt tilførsel og teratogenitets- og fertilitetsprøvinger utelates.

 Dersom det imidlertid ved kliniske forsøk påvises systemisk absorpsjon, skal det gjennomføres giftighetsprøvinger 
på dyr, herunder om nødvendig også teratogenitetsprøvinger.

 Under alle omstendigheter skal prøvinger av lokal toleranse ved gjentatt påføring gjennomføres særlig 
omhyggelig, og skal omfatte histologiske undersøkelser; muligheten for sensibilisering skal undersøkes, og 
eventuell potensiell kreftframkallende virkning må undersøkes i tilfellene som er omtalt i avsnitt II E i denne 
del.

3. For biologiske legemidler som immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker kan det være nødvendig å tilpasse kravene i denne del for de enkelte preparatene; derfor skal søkeren 
begrunne prøvingsprogrammet som gjennomføres.

 Ved utarbeidingen av prøvingsprogrammet skal det tas hensyn til følgende:

 – alle prøvinger som krever gjentatt tilførsel av preparatet, skal utformes slik at det tas hensyn til eventuell 
induksjon eller interferens av antistoffer;

 – undersøkelse av fertilitet, av den toksiske virkningen på embryo/foster og i perinatalperioden, av mutagene 
egenskaper og kreftframkallende egenskaper bør overveies. Når mistanken er rettet mot andre bestanddeler 
enn det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene, kan validering av fjerning av disse stoffene erstatte 
undersøkelsen.

4. For radioaktive legemidler erkjennes det at giftvirkning kan ha sammenheng med en strålingsdose. Ved 
diagnostisk bruk er dette en følge av bruken av det radioaktive legemiddelet; ved terapeutisk bruk er dette 
den tilsiktede virkningen. Vurdering av radioaktive legemidlers sikkerhet og virkning skal derfor omfatte 
både krav til legemidler og krav vedrørende strålingsdosimetri. Strålingen som organer eller vev utsettes for, 
skal dokumenteres. Overslag over absorbert strålingsdose skal beregnes etter et nærmere angitt internasjonalt 
anerkjent system ved en bestemt tilførselsvei.

5. Et hjelpestoff som brukes for første gang på legemiddelområdet, skal undersøkes toksikologisk og 
farmakokinetisk. 

6. Når det er mulighet for at et legemiddel vil bli vesentlig forringet ved lagring, skal det tas hensyn til 
nedbrytingsproduktenes toksikologi.

II. GJENNOMFØRING AV PRØVINGER

A. Giftighet

1. Giftighet ved enkelttilførsel

 En prøving av akutt giftighet er en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av de toksiske reaksjonene som kan 
forekomme etter en enkelttilførsel av det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene i legemiddelet, i samme 
forhold og i samme fysisk-kjemiske form som stoffet eller stoffene har i selve preparatet.

 Prøvingen av akutt giftighet skal utføres på to eller flere pattedyrarter av kjent stamme, med mindre bruk av en 
enkelt art kan forsvares. Normalt skal minst to ulike tilførselsveier brukes; den ene skal være den samme eller 
ligne den som er foreslått for mennesker, og den andre skal kunne sikre systemisk eksponering for stoffet.

 Undersøkelsen skal beskrive symptomer som observeres, herunder lokale reaksjoner. Observasjonsperioden for 
forsøksdyrene skal fastsettes av den prøvingsansvarlige som tilstrekkelig til påvisning av skade på eller helbredelse 
av vev eller organer, vanligvis 14 dager og minst 7 dager, men uten at dyrene påføres langvarige lidelser. Dyr 
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som dør i observasjonsperioden, skal obduseres, i likhet med alle dyr som overlever til observasjonsperiodens 
slutt. Det bør foretas en histopatologisk undersøkelse av alle organer som viser makroskopiske endringer ved 
obduksjonen. Det skal innhentes flest mulig opplysninger i forbindelse med undersøkelsen av forsøksdyrene.

 Prøvingene av giftighet ved enkelttilførsel bør gjennomføres på en slik måte at tegn på akutt giftighet avdekkes 
og dødsårsaken fastslås så langt det er mulig. Med egnede arter bør det foretas en kvantitativ vurdering av 
omtrentlig dødelig dose og innhentes opplysninger om forholdet mellom dose og virkning, men en høy grad av 
presisjon kreves ikke i forbindelse med disse undersøkelsene.

 Disse undersøkelsene kan gi en indikasjon på de sannsynlige virkningene på mennesker ved akutt overdosering, 
og kan være nyttige ved planlegging av giftighetsundersøkelser med gjentatt tilførsel til egnede dyrearter.

 Ved kombinasjoner av virksomme stoffer foretas undersøkelsen på en slik måte at det kontrolleres om giftigheten 
øker, eller om det oppstår nye giftvirkninger.

2. Giftighet ved gjentatt tilførsel (subakutt eller kronisk giftighet)

 Prøvinger av giftighet ved gjentatt tilførsel har til formål å avdekke fysiologiske og/eller anatomisk-patologiske 
endringer som følge av gjentatt tilførsel av det virksomme stoffet eller av en kombinasjon av virksomme stoffer, 
og bestemme hvilken sammenheng det er mellom endringene og doseringen.

 Generelt er det ønskelig med to prøvinger: den ene av kort varighet, to til fire uker, den andre av lengre varighet, 
der varigheten avhenger av vilkårene for klinisk bruk. Sistnevnte prøving har til formål å fastslå ved forsøk det 
ikke-giftige doseringsområdet for preparatet som undersøkes, og skal vanligvis vare fra tre til seks måneder.

 For legemidler som skal gis i enkeltdoser bare til mennesker, skal det foretas en enkelt prøving som skal vare i 
to til fire uker. 

 Finner den prøvingsansvarlige det rimelig ut fra hvor lenge det er foreslått at preparatet skal brukes av mennesker 
å anvende kortere eller lengre forsøkstid enn nevnt ovenfor, skal vedkommende gi en fyllestgjørende begrunnelse 
for dette.

 Den prøvingsansvarlige skal dessuten begrunne dosene som er valgt.

 Prøvingene med gjentatt tilførsel skal foretas på to pattedyrarter, hvorav den ene ikke skal tilhøre gnagerne. 
Ved valg av tilførselsvei(er) skal det tas hensyn til forutsatt terapeutisk bruk og til mulighetene for systemisk 
absorpsjon. Tilførselsmåte og -hyppighet skal klart angis.

 Den høyeste dosen bør velges slik at den framkaller skadelige virkninger, ettersom lavere doser da gjør det mulig 
å bestemme dyrets toleranse for preparatet.

 Forsøksvilkårene og kontrollprosedyrene skal om mulig, og alltid i forbindelse med smågnagere, tilpasses 
problemets størrelse og gjøre det mulig å fastsette pålitelighetsgrenser.

 Vurderingen av giftvirkningene skal gjøres på grunnlag av observasjon av atferd, vekst, hematologiske og 
biokjemiske prøvinger, særlig i forbindelse med ekskresjonsfunksjonen, og på grunnlag av obduksjonsrapporter 
og tilhørende histologiske data. Valget av type og omfang av hver prøvingsgruppe avhenger av dyrearten som 
brukes, og av vitenskapens utviklingstrinn på det aktuelle tidspunktet.

 For nye kombinasjoner av kjente stoffer som er undersøkt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, kan 
langtidsprøvingene av giftighet ved gjentatt tilførsel forenkles på egnet måte etter dokumentasjon fra den 
prøvingsansvarlige, unntatt der prøvinger av akutt og subakutt giftighet har vist potenserende virkning eller nye 
giftvirkninger. 

B. Undersøkelse av fertilitet

 Dersom resultatene av andre prøvinger gir indikasjoner om skadevirkninger for avkom eller svekkelse av 
mannens eller kvinnens fruktbarhet, skal dette kontrolleres på en tilfredsstillende måte.
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C. Toksisk virkning på embryo/foster og i perinatalperioden

 Denne undersøkelsen skal påvise de toksiske og særlig de teratogene virkningene som kan iakttas hos fosteret når 
legemiddelet som undersøkes, tilføres en drektig hunn.

 Selv om slike forsøk hittil har hatt en begrenset prognostisk verdi når det gjelder overføring av resultatene til 
mennesker, antas de å gi viktige opplysninger der resultatene viser virkninger som resorpsjon, anomalier osv.

 Utelatelse av disse prøvingene, enten fordi legemiddelet normalt ikke brukes av kvinner som kan få barn eller av 
andre årsaker, skal begrunnes på en tilfredsstillende måte.

 Undersøkelser av toksisk virkning på embryo/foster skal normalt gjennomføres på to pattedyrarter, hvorav 
den ene ikke hører til gnagerne. Peri- og postnatale undersøkelser skal gjennomføres på minst én dyreart. Når 
stoffskiftet av et legemiddel hos en bestemt art ligner stoffskiftet hos mennesket, er det ønskelig at denne arten 
tas med i forsøket. Det er også ønskelig at den ene av artene er den samme som i forsøkene med giftighet ved 
gjentatt tilførsel.

 De nærmere enkeltheter ved prøvingen (antall dyr, doser, tilførselstidspunkt og kriterier for vurdering av 
resultatene) skal bestemmes ut fra vitenskapens utviklingstrinn på det aktuelle tidspunktet og det statistiske 
signifikansnivået som ønskes oppnådd med resultatene.

D. Mutagene egenskaper

 Formålet med undersøkelser av mutagene egenskaper er å avdekke endringer som et stoff forårsaker i individers 
eller cellers genetiske materiale, og som fører til at etterfølgende individer eller celler blir permanent og arvelig 
forskjellige fra sine forgjengere. Det skal foretas slike undersøkelser av alle nye stoffer.

 Ved bestemmelse av antall og typer resultater og av kriteriene for vurdering av resultatene skal det tas hensyn til 
vitenskapens utviklingstrinn på det aktuelle tidspunktet.

E. Kreftframkallende egenskaper

 Forsøk som kan avdekke kreftframkallende virkninger, skal normalt kreves

 a) for stoffer som har en nær kjemisk analogi med kjente kreftframkallende eller kokarsinogene forbindelser,

 b) for stoffer som i langtidsprøvingene av giftighet har framkalt symptomer som gir grunn til mistanke,

 c) for stoffer som har reagert mistenkelig ved prøvinger av mutagene egenskaper eller ved andre 
korttidsprøvinger av kreftframkallende egenskaper.

 Slike prøvinger kan også kreves for stoffer som inngår i legemidler som sannsynligvis skal tilføres regelmessig 
gjennom en vesentlig del av pasientens levetid.

 Ved utformingen av prøvingene skal det tas hensyn til vitenskapens utviklingstrinn på det tidspunktet da 
søknaden inngis.

F. Farmakodynamikk

 Med farmakodynamikk menes endringene som legemiddelet forårsaker i de fysiologiske systemenes funksjoner, 
enten disse funksjonene er normale eller eksperimentelt endret.

 Denne undersøkelsen skal utføres etter to forskjellige prinsipper.

 For det første skal det gis en beskrivelse av virkningene som ligger til grunn for den anbefalte terapeutiske 
bruken. Resultatene skal uttrykkes i kvantitativ form (kurver over dose/virkning, tid/virkning osv.) og om mulig 
sammenlignes med dataene for et stoff med kjent virkning. Dersom et stoff hevdes å ha en sterkere terapeutisk 
virkning, skal forskjellen påvises som statistisk signifikant. 

 For det andre skal den prøvingsansvarlige gi en generell farmakologisk beskrivelse av stoffet, særlig med 
henblikk på bivirkninger. Generelt skal de viktigste fysiologiske funksjonene undersøkes. Denne undersøkelsen 
skal være desto grundigere når dosene som kan framkalle bivirkninger, nærmer seg dosene som gir den 
terapeutiske virkningen stoffet anbefales for.
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 Forsøksteknikker som ikke er standardprosedyre, skal beskrives så utførlig at de kan gjentas, og den 
prøvingsansvarlige skal påvise at de gir gyldige resultater. Det skal redegjøres utførlig for forsøksresultatene, 
med angivelse av statistisk signifikans når dette er aktuelt for prøvingen.

 En eventuell kvantitativ endring av virkningene som følge av gjentatt tilførsel skal også undersøkes, med mindre 
det gis vektige grunner for å unnlate å utføre slike undersøkelser. 

 Prøvinger av kombinasjoner av aktive stoffer kan være motivert av farmakologiske forhold eller av indikasjoner 
på terapeutisk virkning.

 I det første tilfellet skal den farmakodynamiske undersøkelsen klart påvise interaksjonene som gjør 
stoffkombinasjonen tilrådelig for terapeutisk bruk.

 I det andre tilfellet, der den vitenskapelige berettigelsen for kombinasjonen søkes gjennom kliniske forsøk, skal 
det undersøkes om stoffkombinasjonens forventede virkninger kan påvises hos dyr, og som et minimum skal 
betydningen av eventuelle bivirkninger undersøkes.

 Dersom en kombinasjon inneholder et nytt virksomt stoff, skal det først ha vært foretatt en grundig undersøkelse 
av dette stoffet.

G. Farmakokinetikk

 Med farmakokinetikk menes det som skjer med det virksomme stoffet i organismen. Farmakokinetikken 
omfatter studiet av absorpsjon, distribusjon, biotransformasjon og ekskresjon av stoffet.Undersøkelsen av 
disse ulike fasene kan utføres ved fysiske, kjemiske eller biologiske metoder samt ved å studere selve stoffets 
farmakodynamiske aktivitet.

 Opplysninger om distribusjon og utskilling (dvs. biotransformasjon og ekskresjon) kreves i alle tilfeller der 
slike data er nødvendige for å bestemme doseringen for mennesker, og for kjemoterapeutika (antibiotika osv.) 
og stoffer der bruken beror på ikke-farmakodynamiske virkninger (for eksempel en rekke diagnostiske midler 
osv.).

 For preparater med farmakologisk aktive stoffer er en farmakokinetisk undersøkelse nødvendig.

 For nye kombinasjoner av allerede kjente stoffer som er undersøkt i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, 
kan kravet om farmakokinetiske undersøkelser fravikes dersom giftighetsprøvingene og de kliniske forsøkene 
tilsier det.

H. Lokal toleranse

 Formålet med forsøk med lokal toleranse er å fastslå om legemidler (både virksomme stoffer og hjelpestoffer) 
tolereres på steder i kroppen som kan komme i kontakt med legemiddelet som følge av tilførsel ved klinisk bruk. 
Prøvingsstrategien skal være utformet slik at eventuelle mekaniske virkninger av tilførsel eller rent fysikalsk-
kjemiske virkninger av preparatet kan skilles fra toksikologiske eller farmakodynamiske virkninger.

I. Anerkjent medisinsk bruk

 For å kunne godgjøre i samsvar med til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii) at et legemiddels bestanddeler er i 
alminnelig anerkjent bruk og tilstrekkelig sikre, gjelder følgende særbestemmelser:

 a) Faktorer som det skal tas hensyn til i forbindelse med å fastslå en «anerkjent medisinsk bruk» for et 
legemiddels bestanddeler, er i hvor lang tid stoffet er blitt brukt, kvantitative aspekter ved bruken av stoffet, 
graden av vitenskapelig interesse i bruken av stoffet (slik det avspeiles i offentliggjort vitenskapelig litteratur) 
og samsvar mellom de vitenskapelige vurderingene. Det kan derfor være nødvendig å anvende ulike perioder 
for å fastslå en «anerkjent medisinsk bruk» for ulike stoffer. Under alle omstendigheter kan perioden som er 
nødvendig for å fastslå en «anerkjent medisinsk bruk» av en bestanddel i et legemiddel, ikke være under ti 
år fra den første systematiske og dokumenterte bruken av stoffet som legemiddel i Fellesskapet.
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 b) Dokumentasjonen som framlegges av søkeren, skal dekke alle aspekter av sikkerhetsvurderingen, og 
skal omfatte eller vise til en oversikt over relevant litteratur, slik at det tas hensyn til undersøkelser som 
er foretatt før og etter markedsføring, og offentliggjort vitenskapelig litteratur om erfaringene i form av 
epidemiologiske undersøkelser, særlig sammenlignende epidemiologiske undersøkelser. All dokumentasjon, 
både positiv og negativ, skal formidles.

 c) Man skal være særlig oppmerksom på manglende informasjon, og det skal begrunnes hvorfor det har vært 
mulig å påvise et akseptabelt sikkerhetsnivå selv om noen undersøkelser mangler.

 d) Ekspertrapporten skal forklare relevansen av alle framlagte data angående preparater som er forskjellige fra 
preparatet som skal markedsføres. Det skal vurderes om preparatet som er undersøkt, kan anses for å tilsvare 
preparatet som det gis markedsføringstillatelse for, trass i de eksisterende forskjellene.

 e) Erfaringer etter markedsføring av andre preparater som inneholder samme bestanddeler, er av særlig 
betydning, og søkerne bør legge særlig vekt på dette spørsmålet.

FJERDE DEL

KLINISK DOKUMENTASJON

Opplysningene og dokumentasjonen som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav i) og artikkel 10 nr. 1 skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal gis i samsvar med nedenstående bestemmelser.

Et klinisk forsøk er enhver systematisk undersøkelse av legemidler på mennesker, enten på pasienter eller frivillige, 
friske forsøkspersoner, som utføres for å påvise eller verifisere virkninger og/eller bivirkninger av preparatene som 
undersøkes, og/eller undersøke preparatenes absorpsjon, distribusjon, stoffskifte og ekskresjon for å fastslå preparatenes 
virkning og sikkerhet.

Vurderingen av søknaden om markedsføringstillatelse skal bygge på kliniske forsøk, herunder klinisk-farmakologiske 
forsøk med sikte på å fastslå preparatets virkning og sikkerhet under normale bruksforhold, idet det tas hensyn til de 
terapeutiske indikasjoner for bruk på mennesker. De terapeutiske fordelene må være større enn potensielle risikoer.

A. Generelle krav

 De kliniske opplysningene som skal gis i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav i) og artikkel 10 nr. 1, skal gjøre det 
mulig å danne seg en tilstrekkelig begrunnet og vitenskapelig pålitelig oppfatning av om legemiddelet oppfyller 
kriteriene for utstedelse av markedsføringstillatelse. Det er derfor et grunnleggende krav at resultatene av 
samtlige kliniske forsøk, både gunstige og ugunstige, blir framlagt.

 Før kliniske forsøk utføres, må det alltid foreligge tilstrekkelige resultater av farmakologiske og toksikologiske 
dyreforsøk, utført i samsvar med reglene i del 3 i dette vedlegg. Den prøvingsansvarlige skal gjøre seg kjent med 
konklusjonene av de farmakologiske og toksikologiske undersøkelsene, og søkeren skal derfor som et minimum 
sørge for at vedkommende har orienteringen til den prøvingsansvarlige, med alle relevante opplysninger som er 
kjent før det kliniske forsøket begynner, herunder kjemiske, farmasøytiske og biologiske data, toksikologiske, 
farmakokinetiske og farmakodynamiske data hos dyr og resultater av tidligere kliniske forsøk, med tilstrekkelige 
data til å rettferdiggjøre det foreslåtte forsøkets art, omfang og varighet; de fullstendige farmakologiske og 
toksikologiske rapportene skal framlegges på anmodning. For materialer av human eller animalsk opprinnelse 
skal det treffes alle forholdsregler for å hindre at smittestoffer overføres før forsøket begynner.

B. Gjennomføring av forsøkene

1. God klinisk praksis

1.1. Alle faser av det kliniske forsøket, herunder undersøkelser av biotilgjengelighet og bioekvivalens, skal 
planlegges, gjennomføres og rapporteres i samsvar med god klinisk praksis.

1.2. Alle kliniske forsøk skal utføres i samsvar med de etiske prinsippene som er nedfelt i siste reviderte utgave av 
Helsingforserklæringen. Det skal i prinsippet innhentes informert samtykke fra hver forsøksperson, og dette skal 
dokumenteres.
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 Sponsor og/eller den prøvingsansvarlige skal framlegge forsøksprotokollen (herunder statistisk utforming), 
prosedyrer og dokumentasjon for den aktuelle etiske komiteen til uttalelse. Forsøket kan ikke begynne før 
komiteens vurdering foreligger skriftlig.

1.3. Det skal foreligge på forhånd fastsatte systematiske skriftlige framgangsmåter for organisering, gjennomføring, 
datainnsamling, dokumentasjon og verifisering av kliniske forsøk.

1.4. I forbindelse med radioaktive legemidler skal kliniske forsøk gjennomføres under ansvar av en lege som har rett 
til å bruke radionuklider til medisinske formål.

2. Arkivering

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen for legemiddelet skal sørge for arkivering av dokumentasjonen.

 a) Den prøvingsansvarlige skal sørge for oppbevaring av pasientidentifikasjonskodene i minst 15 år etter at 
forsøket er avsluttet eller avbrutt.

 b) Pasientjournaler og andre kildeopplysninger skal oppbevares i det lengste tidsrommet som tillates av 
sykehuset, institusjonen eller privatpraksisen.

 c) Sponsor eller andre eiere av data skal oppbevare all annen dokumentasjon vedrørende forsøket så lenge 
legemiddelet er tillatt. Disse framgangsmåtene omfatter følgende:

 – forsøksprotokollen, med begrunnelse for gjennomføringen av forsøket, formål, statistisk utforming og 
metodikk, vilkårene for gjennomføring og styring av forsøket samt opplysninger om det undersøkte 
legemiddelet og om referanselegemiddel og/eller placebo som er brukt,

 – standardiserte driftsmetoder,

 – alle skriftlige bemerkninger til protokollen og framgangsmåtene,

 – orienteringen til den prøvingsansvarlige,

 – forsøkspersonskjema for hver forsøksperson,

 – sluttrapporten,

 – eventuelle revisjonssertifikater.

 d) Sponsor eller etterfølgende eiere skal oppbevare sluttrapporten i fem år etter at legemiddelet ikke lenger er 
tillatt.

  Alle endringer i eierskapet til dataene skal dokumenteres.

  Alle data og dokumenter skal gjøres tilgjengelige på forespørsel fra vedkommende myndigheter.

C. Framlegging av resultater

1. For hvert klinisk forsøk skal det framlegges tilstrekkelig detaljerte opplysninger til at det kan foretas en objektiv 
bedømmelse av

 – forsøksprotokollen, med begrunnelse for gjennomføringen av forsøket, formål, statistisk utforming og 
metodikk, vilkårene for gjennomføring og styring av forsøket samt opplysninger om det undersøkte 
legemiddelet,

 – eventuelle revisjonssertifikater,

 – fortegnelse over prøvingsansvarlige; hver prøvingsansvarlig skal oppgi navn, adresse, stilling, kvalifikasjoner 
og klinisk ansvarsområde samt hvor forsøket ble gjennomført, og samle opplysningene om hver enkelt 
pasient, herunder forsøkspersonskjema for hver forsøksperson,

 – sluttrapporten undertegnet av den prøvingsansvarlige og, for flersenterforsøk, av alle prøvingsansvarlige 
eller den koordinerende prøvingsansvarlige (den hovedprøvingsansvarlige).

2. Opplysningene om kliniske forsøk som er angitt ovenfor, skal oversendes vedkommende myndigheter. Søkeren 
kan imidlertid etter avtale med vedkommende myndigheter utelate en del av disse opplysningene. Fullstendig 
dokumentasjon skal umiddelbart framlegges på anmodning.
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3. De kliniske observasjonene skal sammenfattes for hvert enkelt forsøk med angivelse av

 a) antall behandlede pasienter fordelt på kjønn,

 b) utvalg og aldersfordeling i pasientgruppene som har vært med i forsøket og i de sammenlignende 
prøvingene,

 c) antall pasienter som har trukket seg fra forsøkene, og grunnene til dette,

 d) dersom kontrollgruppen i kontrollerte forsøk under ovennevnte vilkår,

 – ikke fikk behandling,

 – fikk et placebopreparat,

 – fikk et annet legemiddel med kjent virkning,

 – fikk annen behandling enn behandling med legemidler,

 e) hyppigheten av observerte bivirkninger,

 f) opplysninger om pasienter som er spesielt utsatt for risiko (eldre, barn, gravide eller menstruerende kvinner) 
eller som har en fysiologisk eller patologisk tilstand det må tas hensyn til,

 g) parametere eller vurderingskriterier for virkning og resultatene uttrykt ved disse parameterne,

 h) en statistisk vurdering av resultatene når utformingen av forsøkene og de variable faktorene tilsier det.

4. Den prøvingsansvarlige skal i undersøkelsens konklusjoner uttale seg om preparatets sikkerhet under normale 
bruksvilkår, om toleranse, om virkning, med alle nødvendige opplysninger om indikasjoner og kontraindikasjoner, 
om dosering og behandlingens gjennomsnittlige varighet samt eventuelt om særlige forsiktighetsregler ved bruk 
og om kliniske symptomer på overdosering. Ved rapportering av resultater fra flersenterprøvinger skal den 
hovedprøvingsansvarlige i sine konklusjoner uttale seg om preparatets sikkerhet og virkning på vegne av alle 
sentrene.

5. I tillegg skal den prøvingsansvarlige alltid gjøre oppmerksom på sine observasjoner i forbindelse med følgende:

 a) alle tegn på tilvenning, avhengighet eller vanskeligheter ved avvenning,

 b) interaksjoner som er observert i forbindelse med samtidig tilførsel av andre legemidler,

 c) de kriterier som er lagt til grunn ved utelukkelse av visse pasienter fra forsøkene,

 d) alle dødsfall som er inntruffet under forsøket eller i oppfølgingsperioden.

6. Opplysningene om en ny kombinasjon av virksomme stoffer skal være de samme som dem som kreves for et nytt 
legemiddel, og skal godtgjøre at kombinasjonen er uskadelig og har terapeutisk virkning.

7. Dersom det helt eller delvis er utelatt data, skal dette begrunnes. Dersom det oppstår uventede resultater under 
forsøkene, skal ytterligere prekliniske toksikologiske og farmakologiske prøvinger utføres og gjennomgås.

 Dersom legemiddelet er beregnet på langtidsbruk, skal det gis opplysninger om eventuelle endringer i den 
farmakologiske virkningen etter gjentatt tilførsel samt om fastsettelsen av langtidsdoseringen.

D. Klinisk farmakologi

1. Farmakodynamikk

 Den farmakodynamiske virkemåten som er korrelert med legemiddelets virkning, skal påvises, med angivelse av 
følgende:

 – forholdet mellom dosering og virkning og dettes tidsforløp,

 – begrunnelse for dosering og tilførselsvilkår,

 – eventuelt virkemåten.
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 Den farmakodynamiske virkemåten som ikke er relatert til legemiddelets virkning, skal beskrives.

 Påvisning av farmakodynamiske virkninger hos mennesker er ikke i seg selv tilstrekkelig til å berettige 
konklusjoner om en potensiell terapeutisk virkning.

2. Farmakokinetikk

 Følgende farmakokinetiske egenskaper skal beskrives:

 – absorpsjon (hastighet og omfang),

 – distribusjon,

 – stoffskifte,

 – ekskresjon.

 Klinisk signifikante forhold, herunder de kinetiske dataenes betydning for doseringen, skal beskrives, særlig for 
pasienter i risikogrupper. Forskjeller mellom mennesket og dyrearter som er brukt i de prekliniske undersøkelsene, 
skal beskrives.

3. Interaksjoner

 Dersom legemiddelet normalt skal brukes sammen med andre legemidler, skal det opplyses om prøvinger med 
samtidig tilførsel som er gjort for å påvise eventuelle endringer i den farmakologiske virkemåten.

 Dersom det forekommer farmakodynamiske og/eller farmakokinetiske interaksjoner mellom stoffet og andre 
legemidler eller stoffer som alkohol, koffein, tobakk eller nikotin, som kan forventes å bli inntatt samtidig, 
eller dersom det er sannsynlig at slike interaksjoner kan forekomme, skal disse beskrives og drøftes, særlig ut 
fra klinisk relevans og i forhold til angivelsen av interaksjoner i oversikten over preparatets egenskaper som er 
framlagt i samsvar med artikkel 11 nr. 5.6.

E. Biotilgjengelighet/bioekvivalens

 Biotilgjengeligheten skal bestemmes i alle tilfeller der det er nødvendig, for eksempel når den terapeutiske 
dosen ligger nær giftig dose, eller når tidligere prøvinger har vist anomalier som kan være forbundet med 
farmakodynamiske egenskaper, som variabel absorpsjon.

 I tillegg skal det om nødvendig foretas en vurdering av biotilgjengelighet for å fastslå bioekvivalensen for 
legemidlene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a).

F. Klinisk virkning og sikkerhet

1. Generelt skal kliniske forsøk utføres som kontrollerte kliniske forsøk og om mulig fordeles tilfeldig; alle andre 
metoder skal begrunnes. Behandlingen av kontrollgruppene kan variere mellom de enkelte forsøk, og vil også 
bero på etiske hensyn; i noen tilfeller kan det være mer relevant å sammenligne virkningen av et nytt legemiddel 
med et legemiddel som allerede er i bruk og har en alminnelig kjent terapeutisk verdi, enn med virkningen av et 
placebopreparat.

 Om mulig, og særlig i forsøk der virkningen av preparatet ikke kan måles objektivt, skal det tas forholdsregler 
for å unngå skjevhet, blant annet ved bruk av tilfeldig fordeling og dobbeltblindteknikk.

2. Forsøksprotokollen skal omfatte en grundig beskrivelse av de statistiske metodene som skal brukes, antall 
pasienter og inklusjonskriterier (med beregninger av forsøkets statistiske verdi), hvilket signifikansnivå som skal 
anvendes, og en beskrivelse av den statistiske enheten. Tiltak for å unngå skjevhet, særlig metoder for tilfeldig 
fordeling, skal dokumenteres. Et stort antall pasienter i et klinisk forsøk skal ikke betraktes som en tilstrekkelig 
erstatning for et velkontrollert forsøk.

3. Kliniske erklæringer om et legemiddels virkning og sikkerhet under normale bruksvilkår som ikke er vitenskapelig 
underbygd, kan ikke godkjennes som gyldige beviser.
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4. Verdien av opplysninger om et legemiddels virkning og sikkerhet under normale bruksvilkår økes vesentlig 
dersom opplysningene stammer fra flere kompetente prøvingsansvarlige som arbeider uavhengig av hverandre.

5. For vaksiner og sera er forsøkspopulasjonens immunologiske status og alder og den lokale epidemiologien av 
avgjørende betydning, og skal kontrolleres under forsøket og beskrives utførlig.

 For svekkede levende vaksiner skal kliniske forsøk være utformet med sikte på å avdekke potensiell overføring 
av den immuniserende agensen fra vaksinerte til ikke-vaksinerte personer. Dersom overføring er mulig, skal den 
genotypiske og fenotypiske holdbarheten til den immuniserende agensen undersøkes.

 For vaksiner og allergenpreparater skal oppfølgingsundersøkelser omfatte passende immunologiske prøvinger og 
eventuelt antistoffbestemmelse.

6. De ulike forsøkenes relevans for vurdering av sikkerhet og vurderingsmetodenes validitet skal drøftes i 
ekspertrapporten.

7. Alle uønskede hendelser, herunder avvikende laboratorieverdier, skal framlegges individuelt og drøftes, særlig

 – i en samlet sammenheng, og

 – som en funksjon av virkningenes art, alvorlighetsgrad og årsakssammenheng.

8. En kritisk vurdering av relativ sikkerhet, som også tar hensyn til bivirkninger, skal foretas i relasjon til

 – sykdommen som skal behandles,

 – andre terapeutiske muligheter,

 – særlige kjennetegn ved undergrupper av pasienter,

 – prekliniske data om toksikologi og farmakologi.

9. Det skal utarbeides anbefalinger for bruksvilkårene med sikte på å redusere antall bivirkninger.

G. Dokumentasjon for søknader under særlige omstendigheter

 Når søkeren ved visse terapeutiske indikasjoner kan vise at han/hun ikke er i stand til å skaffe til veie fullstendige 
opplysninger om virkning og sikkerhet under normale bruksvilkår, fordi

 – indikasjonene for det aktuelle legemiddelet opptrer så sjelden at søkeren ikke med rimelighet kan forventes 
å skaffe til veie fullstendige opplysninger, eller

 – vitenskapens nåværende utviklingstrinn ikke gjør det mulig å skaffe til veie fullstendige opplysninger, eller

 – det vil stride mot allment anerkjente prinsipper for medisinsk etikk å innhente slike opplysninger,

 kan markedsføringstillatelsen gis på følgende vilkår:

 a) Søkeren gjennomfører et nærmere angitt undersøkelsesprogram innenfor et tidsrom som fastsettes 
av vedkommende myndighet; resultatene fra dette programmet danner grunnlaget for en ny nytte-
risikovurdering.

 b) Det aktuelle legemiddelet kan bare utleveres på resept, og kan i visse tilfeller bare gis under nøye medisinsk 
tilsyn, eventuelt på sykehus, og for radioaktive legemidler, av en autorisert person.

 c) Pakningsvedlegget og alle medisinske opplysninger skal gjøre legen oppmerksom på at det på visse områder 
foreløpig ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger om legemiddelet.
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H. Erfaringer etter markedsføring

1. Dersom legemiddelet allerede er godkjent i andre land, skal det gis opplysninger om bivirkninger ved det aktuelle 
legemiddelet og ved legemidler som inneholder samme virksomme stoff / virksomme stoffer, om mulig sett i 
forhold til bruksratene for det aktuelle legemiddelet. Opplysninger fra verdensomspennende undersøkelser som 
er relevante for legemiddelets sikkerhet, skal også tas med.

 I denne forbindelse er en bivirkning en virkning som er skadelig og utilsiktet, og som opptrer ved doser som 
normalt brukes til mennesker ved profylakse, diagnose eller behandling eller for å påvirke en fysiologisk 
funksjon.

2. I forbindelse med vaksiner som allerede er godkjent i andre land, skal det om mulig framlegges opplysninger om 
overvåking av vaksinerte personer for å vurdere forekomsten av den aktuelle sykdommen hos disse sammenlignet 
med forekomsten hos ikke-vaksinerte personer.

3. For allergenpreparater skal svaret i perioder med økt antigeneksponering identifiseres. 

I. Anerkjent medisinsk bruk

 For å kunne påvise i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii) at et legemiddels bestanddeler er i alminnelig 
anerkjent bruk med anerkjent virkning, gjelder følgende særbestemmelser:

 a) Faktorer som det skal tas hensyn til i forbindelse med å fastslå en «anerkjent medisinsk bruk» for et 
legemiddels bestanddeler, er hvor lenge stoffet er blitt brukt, kvantitative aspekter ved bruken av stoffet, 
graden av vitenskapelig interesse i bruken av stoffet (slik det avspeiles i offentliggjort vitenskapelig litteratur) 
og samsvar mellom de vitenskapelige vurderingene. Det kan derfor være nødvendig å anvende ulike perioder 
for å fastslå «anerkjent medisinsk bruk» for ulike stoffer. Under alle omstendigheter kan perioden som er 
nødvendig for å fastslå en «anerkjent medisinsk bruk» av en bestanddel i et legemiddel, ikke være under ti 
år fra den første systematiske og dokumenterte bruken av stoffet som legemiddel i Fellesskapet.

 b) Dokumentasjonen som framlegges av søkeren, skal dekke alle aspekter av sikkerhetsvurderingen, og 
skal omfatte eller vise til en oversikt over relevant litteratur, slik at det tas hensyn til undersøkelser som 
er foretatt før og etter markedsføring, og offentliggjort vitenskapelig litteratur om erfaringene i form av 
epidemiologiske undersøkelser, særlig sammenlignende epidemiologiske undersøkelser. All dokumentasjon, 
både positiv og negativ, skal formidles.

 c) Man skal være særlig oppmerksom på manglende informasjon, og det skal begrunnes hvorfor det kan hevdes 
at legemiddelets virkning er påvist selv om noen undersøkelser mangler.

 d) Ekspertrapporten skal forklare relevansen av alle framlagte data angående preparater som er forskjellige fra 
preparatet som skal markedsføres. Det skal vurderes om preparatet som er undersøkt, kan anses for å tilsvare 
preparatet som det gis markedsføringstillatelse for, trass i de eksisterende forskjellene.

 e) Erfaringer etter markedsføring av andre preparater som inneholder samme bestanddeler, er av særlig 
betydning, og søkerne bør legge særlig vekt på dette spørsmålet.
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevede direktiver med påfølgende endringer (jf. artikkel 128)

Rådsdirektiv 65/65/EØF (EFT 22 av 9.2.1965, s. 369/65)

Rådsdirektiv 66/454/EØF (EFT 144 av 5.8.1966, s. 2658/66)

Rådsdirektiv 75/319/EØF (EFT L 147 av 9.6.1975, s. 13)

Rådsdirektiv 83/570/EØF (EFT L 332 av 28.11.1983, s. 1)

Rådsdirektiv 87/21/EØF (EFT L 15 av 17.1.1987, s. 36)

Rådsdirektiv 89/341/EØF (EFT L 142 av 25.5.1989, s. 11)

Rådsdirektiv 92/27/EØF (EFT L 113 av 30.4.1992, s. 8)

Rådsdirektiv 93/39/EØF (EFT L 214 av 24.8.1993, s. 22)

Rådsdirektiv 75/318/EØF (EFT L 147 av 9.6.1975, s. 1)

Rådsdirektiv 83/570/EØF 

Rådsdirektiv 87/19/EØF (EFT L 15 av 17.1.1987, s. 31)

Rådsdirektiv 89/341/EØF

Kommisjonsdirektiv 91/507/EØF (EFT L 270 av 26.9.1991, s. 32)

Rådsdirektiv 93/39/EØF 

Kommisjonsdirektiv 1999/82/EF (EFT L 243 av 15.9.1999, s. 7)

Kommisjonsdirektiv 1999/83/EF (EFT L 243 av 15.9.1999, s. 9)

Rådsdirektiv 75/319/EØF

Rådsdirektiv 78/420/EØF (EFT L 123 av 11.5.1978, s. 26)

Rådsdirektiv 83/570/EØF

Rådsdirektiv 89/341/EØF

Rådsdirektiv 92/27/EØF

Rådsdirektiv 93/39/EØF

Kommisjonsdirektiv 2000/38/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 28)

Rådsdirektiv 89/342/EØF (EFT L 142 av 25.5.1989, s. 14)

Rådsdirektiv 89/343/EØF (EFT L 142 av 25.5.1989, s. 16)

Rådsdirektiv 89/381/EØF (EFT L 181 av 28.6.1989, s. 44)

Rådsdirektiv 92/25/EØF (EFT L 113 av 30.4.1992, s. 1)

Rådsdirektiv 92/26/EØF (EFT L 113 av 30.4.1992, s. 5)

Rådsdirektiv 92/27/EØF

Rådsdirektiv 92/28/EØF (EFT L 113 av 30.4.1992, s. 13)

Rådsdirektiv 92/73/EØF (EFT L 297 av 13.10.1992, s. 8)
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DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning (jf. artikkel 128)

Direktiv Frist for innarbeiding

Direktiv 65/65/EØF 31. desember 1966

Direktiv 66/454/EØF —

Direktiv 75/318/EØF 21. november 1976

Direktiv 75/319/EØF 21. november 1976

Direktiv 78/420/EØF —

Direktiv 83/570/EØF 31. oktober 1985

Direktiv 87/19/EØF 1. juli 1987

Direktiv 87/21/EØF 1. juli 1987

1. januar 1992(1)

Direktiv 89/341/EØF 1. januar 1992

Direktiv 89/342/EØF 1. januar 1992

Direktiv 89/343/EØF 1. januar 1992

Direktiv 89/381/EØF 1. januar 1992

Direktiv 91/507/EØF 1. januar 1992(2)

1. januar 1995(3)

Direktiv 92/25/EØF 1. januar 1993

Direktiv 92/26/EØF 1. januar 1993

Direktiv 92/27/EØF 1. januar 1993

Direktiv 92/28/EØF 1. januar 1993

Direktiv 92/73/EØF 31. desember 1993

Direktiv 93/39/EØF 1. januar 1995(4)

1. januar 1998(5)

Direktiv 1999/82/EF 1. januar 2000

Direktiv 1999/83/EF 1. mars 2000

Direktiv 2000/38/EF 5. desember 2001

(1)   Innarbeidingsfrist for Hellas, Spania og Portugal.
(2)   Unntatt del A nr. 3.3 i del II av vedlegget.
(3)   Innarbeidingsfrist for del A nr. 3.3. i del II av vedlegget.
(4)   Unntatt når det gjelder artikkel 1 nr. 6.
(5)   Innarbeidingsfrist for artikkel 1 nr. 7.
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KOMMISJONSDIREKTIV 95/49/EF

av 26. september 1995

om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 91/296/EØF om transitt av 
naturgass gjennom overføringsnett(*)

2003/EØS/23/64

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/296/EØF av 31. mai 1991 
om transitt av naturgass gjennom overføringsnett(1), endret ved 
kommisjonsdirektiv 94/49/EØF(2), særlig artikkel 2 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

De høytrykksoverføringsnett for naturgass som omfattes av 
direktiv 91/296/EØF, og foretakene som er ansvarlige for dem 
i medlemsstatene, er oppført i en liste i vedlegget til nevnte 
direktiv.

Listen skal ajourføres av Kommisjonen etter samråd med de 
berørte medlemsstatene når dette er nødvendig med henblikk 
på målene i direktiv 91/296/EØF, idet det særlig tas hensyn til 
artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

Utviklingen av gassindustrien i Spania og tiltredelsen av tre 
nye medlemsstater, Østerrike, Finland og Sverige, gjør det 
nødvendig å ajourføre listen.

Etter samråd med de berørte medlemsstater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
 

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 91/296/EØF erstattes av vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, før 31. desember 
1995. 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.

Artikkel 3

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

 
Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. september 1995.

 For Kommisjonen

 Christos PAPOUTSIS

 Medlem av Kommisjonen

 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 233 av 30.9.1995, s. 86, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifi sering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 23.

(1)    EFT nr. L 147 av 12.6.1991, s. 37.
(2)    EFT nr. L 295 av 16.11.1994, s. 16.
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Liste over foretak og høytrykksoverføringsnett for gass 

Medlemsstat Foretak

Tyskland

Belgia

Danmark

Spania

Hellas

Luxembourg

Nederland

Italia

Frankrike

Det forente kongerike

Irland

Østerrike

Sverige

Finland

Bayerngas GmbH

BEB Erdgas und Erdöl mbH

Erdgas Verkaufs-Gesellschaft mbH

Gas-Union GmbH

Mobil Erdgas – Erdöl GmbH

Ruhrgas AG

Saar Ferngas AG

Thyssengas GmbH

Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW)

Westfälische Ferngas AG

EWAG, Nürnberg

Gasversorgung Süddeutschland

Schleswag AG

Thüga AG

Verbundnetz Gas AG

Wingas GmbH

Distrigaz SA

Dansk Naturgas A/S

Empresa Nacional de Gas SA (ENAGAS)

Gas Natural SDG, SA

Gas de Euskadi

DEPA

SOTEG

NV Nederlandse Gasunie

Snam SpA

Edison Gas SpA

Società Gasdotti del Mezzogiorno SpA

Gaz de France

SNGSO

Compagnie française du méthane (CEFEM)

British Gas

Irish Gas Board

ÖMV AG

Vattenfall Naturgas  AB

Sydgas AB

Neste Oy
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/75/EF

av 1. oktober 1998

om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 90/547/EØF 
om transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 
1990 om transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett(1), sist 
endret ved kommisjonsvedtak 95/162/EF(2), særlig artikkel 2 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Listen over høyspenningsnett og de foretak i medlemsstatene 
som er ansvarlige for dem som omfattes av direktiv 
90/547/EØF, er oppført i vedlegget til nevnte direktiv.

Listen skal ajourføres av Kommisjonen etter samråd med de 
berørte medlemsstater når det er nødvendig i forbindelse med 
målene for direktiv 90/547/EØF, og særlig under hensyn til dets 
artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

Fusjoner av foretak og/eller opprettelse av uavhengige 
nettselskaper i Danmark, Tyskland, Portugal og Finland samt 
anmodningen om oppføring av et andre høyspenningsnett i 
Luxembourg krever ajourføring av listen.

Etter samråd med de berørte medlemsstater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 90/547/EØF erstattes med vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 28. februar 1999 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.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 1998.

 For Kommisjonen

 Christos PAPOUTSIS

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/65

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 276 av 13.10.1998, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 23.

(1)    EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30.
(2)    EFT L 107 av 12.5.1995, s. 53.
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«VEDLEGG

Liste over selskaper og hovednett som omfattes av dette direktiv

Stat Selskap – hovednett

Belgia CPTE – Société pour la coordination de la production et du transport 
d’énergie électrique

Danmark Eltra
Elkraft

Tyskland Bayernwerk AG
Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG
EnBW Transportnetze AG
Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW)
PreussenElektra Aktiengesellschaft
RWE Energie AG
Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW)
VEAG Vereinigte Energiewerke AG

Hellas Public Power Corporation (PPC)

Spania Red Eléctrica de España, SA

Frankrike Électricité de France

Irland Electricity Supply Board

Italia Edison
Edison Termoelettrica
Enel

Luxembourg Cegedel
Sotel

Nederland SEP

Østerrike Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG
Tiroler Wasserkraftwerke AG
Vorarlberger Kraftwerke AG

Vorarlberger Illwerke AG

Portugal Rede Eléctrica Nacional SA (REN)

Finland Suomen Kantaverkko Oyj (Finnish Power Grid PLC)

Sverige Affärsverket svenska kraftnät

Det forente kongerike National Grid Company
Scottish Power

Scottish Hydro-Electric

Northern Ireland Electricity»
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Tekst kunngjort i samsvar med artikkel 17 i EØS-komiteens 
beslutning nr. 84/2002

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med artikkel 17 i EØS-komiteens beslutning 
nr. 84/2002:

D. GJENSIDIG GODKJENNING AV YRKESKVALIFIKASJONER

I. GENERELL ORDNING

392 L 0051: Rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle ordning for godkjenning av 
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF (EFT L 209 av 24.7.1992, 
s. 25).

Følgende tilføyes i vedlegg C “OVERSIKT OVER UTDANNINGSALTERNATIVER MED 
SÆREGEN STRUKTUR OMHANDLET UNDER ii) I ARTIKKEL 1 BOKSTAV A FØRSTE LEDD 
ANNET STREKPUNKT”:

a) Under punktet “1. Paramedisinsk og pedagogisk utdanning” tilføyes følgende:

 “I Østerrike:

 utdanning til:

–  kontaktlinseoptiker (“Kontaktlinsenoptiker”),
–  fotterapeut (“Fußpfl eger”),
–  høreapparatmaker (“Hörgeräteakustiker”),
–  forhandler av apotekervarer (“Drogist”),

 som innebærer en samlet utdannings- og opplæringstid på minst 14 år, hvorav minst fem år innenfor 
en strukturert utdanningsordning inndelt i en lærlingetid av minst tre års varighet, delvis på en ar-
beidsplass og delvis ved en fagskole, og en periode med yrkesrettet praksis og opplæring, avsluttet 
med en fagprøve som gir rett til å utøve yrket og utdanne lærlinger.

–  massør (“Masseur”),

 som innebærer en samlet utdannings- og opplæringstid på 14 år, hvorav fem år innenfor en struktur-
ert utdanningsordning inndelt i en lærlingetid av to års varighet, en periode med yrkesrettet praksis 
og opplæring av to års varighet og et opplæringskurs på ett år, som avsluttes med en fagprøve som 
gir rett til å utøve yrket og utdanne lærlinger.

–  førskolelærer (“Kindergärtner/in”),
–  barnepedagog (“Erzieher”),

 som innebærer en samlet utdannings- og opplæringstid på 13 år, hvorav fem års yrkesrettet op-
plæring ved en spesialskole, som avsluttes med eksamen.”

b) Under punkt “2. Håndverksmesterutdanning (Mester/Meister/Maître) som innebærer utdanning 
innenfor fagområder som ikke omfattes av direktivene oppført i vedlegg A”, tilføyes følgende:

 “I Østerrike

 utdanning til:

–  bandasjist (“Bandagist”),
–  korsettmaker (“Miederwarenerzeuger”),
–  optiker (“Optiker”),
–  ortopediskomaker (“Orthopädieschuhmacher”),
–  ortopeditekniker (“Orthopädietechniker”),

2003/EØS/23/66
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–  tanntekniker (“Zahntechniker”),
–  gartner (“Gärtner”),

 som innebærer en samlet utdannings– og opplæringstid på minst 14 år, hvorav minst fem år innenfor 
en strukturert utdanningsordning inndelt i en lærlingetid av minst tre års varighet, delvis på en ar-
beidsplass og delvis ved en fagskole, og en periode av minst to års varighet med yrkesrettet praksis 
og opplæring, som avsluttes med en mesterprøve som gir rett til å utøve yrket, utdanne lærlinger og 
benytte tittelen “Meister”.

 utdanning til håndverksmester innen landbruk og skogbruk, særlig:

– mester i jordbruk (“Meister in der Landwirtschaft”),
– mester i gårdbruksøkonomi (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”),
– mester i hagebruk (“Meister im Gartenbau”),
– mester i grønnsaksdyrkning (“Meister im Feldgemüsebau”),
– mester i pomologi og fruktbehandling (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),
– mester i vindyrking og vinproduksjon (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”),
– mester i meieriproduksjon (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”),
– mester i hesteavl (“Meister in der Pferdewirtschaft”),
– mester i fi skeri (“Meister in der Fischereiwirtschaft”),
– mester i fjørfedrift (“Meister in der Gefl ügelwirtschaft”),
– mester i birøkt (“Meister in der Bienenwirtschaft”),
–  mester i skogbruk (“Meister in der Forstwirtschaft”),
–  mester i skogplanting og skogsforvaltning (“Meister in der Forstgarten- und Forstpfl ege-

wirtschaft”),
– mester i landbrukslagring (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”).

 Disse fagområdene har en samlet utdannings- og opplæringstid på minst 15 år, hvorav minst seks år 
innenfor en strukturert utdanningsordning inndelt i en lærlingetid av minst tre års varighet, delvis på en 
arbeidsplass og delvis ved en fagskole, og en periode av tre års varighet med yrkesrettet praksis, som 
avsluttes med en mesterprøve i vedkommende håndverksfag, og som gir rett til å utdanne lærlinger og 
benytte tittelen “Meister”.

c) I avsnitt ”4. Tekniske yrker” tilføyes følgende:

 “I Østerrike

 utdanning til å drive med eller som:

–  forstmann (“Förster”),
–  teknisk rådgivning (“Technisches Büro”),
–  leie av arbeidskraft (“Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe”),
–  arbeidsformidling (“Arbeitsvermittlung”),
–  investeringsrådgiver (“Vermögensberater”),
– privat etterforsker (“Berufsdetektiv”),
– bevoktning (“Bewachungsgewerbe”),
– eiendomsmegler (“Immobilienmakler”),
– eiendomsforvalter (“Immobilienverwalter”),
– reklamevirksomhet (“Werbeagentur”),
– byggeleder (“Bauträger)(Bauorganisator, Baubetreuer”),
– inkassovirksomhet (“Inkassoinstitut”),

 som innebærer en samlet utdannings– og opplæringstid på minst femten år, hvorav åtte års grunnskole 
etterfulgt av minst fem års teknisk eller merkantil videreutdanning, som avsluttes med en teknisk eller 
merkantil matura-prøve, supplert med minst to års utdanning og opplæring på en arbeidsplass som 
avsluttes med en fagprøve.
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–  forsikringsrådgiver (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”),

 som innebærer en samlet utdannings- og opplæringstid på 15 år, hvorav seks år innenfor en strukturert 
utdanningsordning, inndelt i en lærlingetid av tre års varighet og en periode av tre års varighet med 
yrkesrettet praksis og opplæring, som avsluttes med en eksamen.

–  byggmester/arkitekt (“Planender Baumeister”),
–  tømrermester/arkitekt (“Planender Zimmermeister”),

 som innebærer en samlet utdannings– og opplæringstid på minst 18 år, hvorav minst ni års yrkesop-
plæring inndelt på fi re års teknisk videreutdanning og fem år med yrkesrettet praksis og opplæring, 
som avsluttes med en fagprøve som gir rett til å utøve yrket og utdanne lærlinger, så sant opplæringen 
gjelder retten til å planlegge bygninger, foreta tekniske beregninger og ha tilsyn med byggevirksomhet 
(“Maria Theresia-privilegiet”).”

 III. MEDISINSKE OG BESLEKTEDE YRKER

1. Leger

393 L 0016: Rådsdirektiv 93/16/EØF av 5. april 1993 om å lette den frie bevegelighet for leger og om 
gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis (EFT L 165 av 
7.7.1993, s. 1).

a) Følgende tilføyes i artikkel 3:

“m)  i Østerrike
 “Doktor der gesamten Heilkunde” (diplom for doktor i medisin) utstedt av et universitets 

medisinske fakultet og “Diplom über die spezifi sche Ausbildung in der Allgemeinmedizin” 
(diplom for spesialistutdanning i allmennmedisin) eller “Facharztdiplom” (spesiallegediplom) 
utstedt av vedkommende myndig-het

n) i Finland
 “todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen” utstedt 

av et universitets medisinske fakultet og attest for fullført turnustjeneste som lege utstedt av 
vedkommende offentlige helsemyndighet

o) i Sverige
 “läkarexamen” utstedt av et universitets medisinske fakultet og attest for fullført turnustjen-

este som lege utstedt av Socialstyrelsen”.

b) Følgende tilføyes i artikkel 5 nr. 2:

  “i Østerrike
  “Facharztdiplom” (diplom for spesialist i medisin) utstedt av vedkommende myndighet

  i Finland
  “todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen” (bevis for spesialistkom-

petanse i medisin) utstedt av vedkommende myndighet

  i Sverige
  “bevis om specialistkompetens som läkare” utstedt av Socialstyrelsen”.
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c) Følgende angivelser tilføyes i de strekpunkter i artikkel 5 nr. 3 som er angitt nedenfor:

–  anestesiologi:
“Østerrike: Anästhesiologie und Intensivmedizin
Finland: anestesiologia/ anestesiologi
Sverige: anestesi och intensivvård”

–  generell kirurgi:
  “Østerrike: Chirgurgie
  Finland: kirurgia/kirurgi
  Sverige: kirurgi”

–  nevrokirurgi:
  “Østerrike: Neurochirurgie
  Finland: neurokirurgia/neurokirurgi 
  Sverige: neurokirurgi”

–  fødselshjelp og kvinnesykdommer:
  “Østerrike: Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Finland: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar
  Sverige: obstetrik och gynekologi”

–  indremedisin:
  “Østerrike: Innere Medizin
  Finland: sisätaudit/inremedicin
  Sverige: internmedicin”

–  øyesykdommer:
  “Østerrike: Augenheilkunde und Optometrie
  Finland: silmätaudit/ögonsjukdomar
  Sverige: ögonsjukdomar (oftalmologi)”

–  øre-nese-halssykdommer:
  “Østerrike: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
  Finland: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näs- och strupsjukdomar
  Sverige: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)”

–  barnesykdommer
  “Østerrike: Kinder und Jugendheilkunde
  Finland: lastentaudit/barnsjukdomar
  Sverige: barn- och ungdomsmedecin”

–  lungesykdommer
  “Østerrike: Lungenkrankheiten
  Finland: keuhkosairaudet/lungsjukdomar
  Sverige: lungsjukdomar (pneumonologi)”

–  urologi:
  “Østerrike: Urologie
  Finland: urologia/urologi
  Sverige: urologi”

–  ortopedisk kirurgi
  “Østerrike: Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
  Finland: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi
  Sverige: ortopedi”
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–  patologi 
  “Østerrike: Pathologie
  Finland: patologia/patologi
  Sverige: klinisk patologi”

–  nevrologi
  “Østerrike: Neurologie
  Finland: neurologia/neurologi
  Sverige: neurologi”

–  psykiatri:
  “Østerrike: Psychiatrie
  Finland: psykiatria/psykiatri
  Sverige: psykiatri”

d) Følgende angivelser tilføyes i de strekpunkter i artikkel 7 nr. 2 som er angitt nedenfor:

 – klinisk biologi:
  “Østerrike: Medizinische Biologie”

 – biologisk hematologi:
  “Finland: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska laboratorieundersökningar”

 – medisinsk mikrobiologi:
  “Østerrike: Hygiene und Mikrobiologie
  Finland: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
  Sverige: klinisk bakteriologi”

 – klinisk kjemi:
  “Østerrike: Medizinische und Chemische Labordiagnostik
  Finland: kliininen kemia/klinisk kemi
  Sverige: klinisk kemi”

 – immunologi og transfusjonsmedisin:
  “Østerrike: Immunologie
  Finland: immunologia/immunologi
  Sverige: klinisk immunologi”

 – plastikkirurgi:
  “Østerrike: Plastische Chirurgie
  Finland: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi
  Sverige: plastikkirurgi”

 – thoraxkirurgi:
  “Finland: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi
  Sverige: thoraxkirurgi”

 – barnekirurgi:
  “Østerrike: Kinderchirurgie
  Finland: lastenkirurgia/barnkirurgi
  Sverige: barn- och ungdomskirurgi”

 – hjertesykdommer:
  “Finland: kardiologia/kardiologi
  Sverige: kardiologi”
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 – fordøyelsessykdommer:
  “Finland: gastroenterologia/gastroenterologi
  Sverige: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi”

 – revmatologi:
  “Finland: reumatologia/reumatologi
  Sverige: reumatologi”

 – blodsykdommer:
  “Finland: kliininen hematologia/klinisk hematologi
  Sverige: hematologi”

 – endokrinologi:
  “Finland: endokrinologia/endokrinologi
  Sverige: endokrinologi”

 – fysikalsk medisin og rehabilitering:
  “Østerrike: Physikalische Medizin
  Finland: fysiatria/fysiatri
  Sverige: rehabiliteringmedicin”

 – hudsykdommer og veneriske sykdommer:
  “Østerrike: Haut- und Geschlechtkrankheiten
  Finland: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och könssjukdomar
  Sverige: hud- och könssjukdomar”

 – diagnostisk radiologi:
  “Østerrike: Medizinische Radiologie – Diagnostik
  Finland: radiologia/radiologi
  Sverige: medicinsk radiologi”

 – onkologi:
  “Østerrike: Strahlentherapie – Radioonkologie
  Finland: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi
  Sverige: onkologi”

 – barne– og ungdomspsykiatri:
  “Finland: lasten psykiatria/barnspsykiatri
  Sverige: barn- och ungdomspsykiatri”

 – geriatri:
  “Finland: geriatria/geriatri
  Sverige: geriatrik”

 – nyresykdommer:
  “Finland: nefrologia/nefrologi
  Sverige: medicinska njursjukdomar (nefrologi)”

 – infeksjonssykdommer:
  “Finland: infektiosairaudet/infektionssjukdomar
  Sverige: infektionssjukdomar”

 – samfunnsmedisin:
  “Østerrike: Sozialmedizin
  Finland: terveydenhuolto/hälsovård”

 – klinisk farmakologi:
  “Østerrike: Pharmakologie und Toxikologie
  Finland: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi
  Sverige: klinisk farmakologi”
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 – yrkesmedisin:
  “Østerrike: Arbeits- und Betriebsmedizin
  Finland: työterveyshuolto/företagshälsovård
  Sverige: yrkes- och miljömedicin”

 – allergologi:
  “Finland: allergologia/allergologi
  Sverige: allergisjukdomar”

 – gastroenterologisk kirurgi:
  “Finland: gastroenterologia/gastroenterologi”

 – nukleærmedisin:
  “Østerrike: Nuklearmedizin
  Finland: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar”

 – kjevekirurgi og munnhulesykdommer: (grunnutdanning som lege og som tannlege):
  “Finland: leukakirurgia/käkkirurgi“

e) Følgende strekpunkt tilføyes artikkel 9 nr. 1:

“– Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelsestidspunkt,”

f) Følgende strekpunkt tilføyes artikkel 9 nr. 2 første ledd:

 “– Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelsestidspunkt.”

2. Sykepleiere

377 L 0452: Rådsdirektiv 77/452/EØF av 27. juni 1977 om gjensidig godkjennelse av diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis for sykepleiere i alminnelig sykepleie, herunder tiltak 
som skal lette den faktiske utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 176 av 
15.7.1977, s. 1).

a) Følgende tilføyes i artikkel 1 nr. 2:

  “i Østerrike
  “Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfl eger”

  i Finland
  “sairaanhoitaja/sjukskötare”

  i Sverige
  “sjuksköterska.”

b) Følgende tilføyes i artikkel 3:

  “m) i Østerrike
 “Diplom in der allgemeinen Krankenpfl ege” (diplom i alminnelig sykepleie) utstedt av syke-

pleierskoler som er godkjent av regjeringen

  n) i Finland
   diplom for “sairaanhoitaja/sjukskötare” (diplom i sykepleie eller høyskolediplom i sykepleie) 

utstedt av en sykepleierhøyskole

  o) i Sverige
   diplom for “sjuksköterska” utstedt av en sykepleierhøyskole.”
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a) 378 L 0686: Rådsdirektiv 78/686/EØF av 25. juli 1978 om gjensidig godkjennelse av diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis for tannleger, herunder tiltak for å lette den faktiske 
utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 233 av 24.8.1978, s. 1).

 i) Følgende tilføyes i artikkel 1:

  “i Østerrike:
  tittel vil bli meddelt medlemsstatene og Kommisjonen av Østerrike innen 31. desember 1998

  i Finland:
  hammaslääkäri/tandläkare

  i Sverige:
  tandläkare”

 ii) Følgende tilføyes i artikkel 3:

  “m) i Østerrike:
   diplom vil bli meddelt medlemsstatene og Kommisjonen av Østerrike innen 31. desember 

1998

  n)  i Finland
   “todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat 

examen” utstedt av et universitets medisinske fakultet og et bevis for fullført tur-nustjen-
este utstedt av Medicinalstyrelsen

  o) i Sverige:
   “tandläkarexamen” tildelt av tannlegehøyskoler og et bevis for fullført turnustjeneste 

utstedt av Socialstyrelsen”.

 iii) Følgende strekpunkter tilføyes under overskriftene i artikkel 5 som angitt nedenfor:

1. Kjeveortopedi:

“– i Finland:
 “todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialist–

tandläkarrättigheten inom området tandreglering” utstedt av vedkommende myndighet

– i Sverige:
 “bevis om specialistkompetens i tandreglering” utstedt av Socialstyrelsen”.

2. Oralkirurgi:

– i Finland:
 “todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas– ja suukirurgian) 

alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand– och 
munkirurgi)” utstedt av vedkommende myndighet,

– i Sverige:
 “bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar” utstedt av So-

cialstyrelsen.”

3. Tannleger
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 iv) I artikkel 8 nr. 1 gjøres følgende endringer:

  “artikkel 2, 4, 7 og 19” endres til “artikkel 2, 4, 7, 19, 19a og 19b”.

 v) I artikkel 17 gjøres følgende endringer:

  “i artikkel 2, artikkel 7 nr. 1 og i artikkel 19” endres til “i artikkel 2, 7 nr. 1, 19, 19a og 19b”.

 vi) Ny artikkel 19b skal lyde:

   “Artikkel 19b

 Fra det tidspunkt Østerrike treffer de nødvendige tiltak for å etterkomme dette direktiv, skal 
medlemsstatene med hensyn til utøvelsen av virksomhet som nevnt i artikkel 1 i dette direktiv 
godkjenne de diplomer, eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis for leger som i Østerrike 
utstedes til personer som hadde påbegynt sin universitetsutdannelse senest 1. januar 1994, ve-
dlagt en attest utstedt av vedkommende østerrikske myndighet, som bevitner at disse personer 
faktisk og rettmessig i Østerrike har utøvet som hovedbeskjeftigelse den virksomhet som er 
nevnt i artikkel 5 i direktiv 78/687/EØF, i minst tre sammenhengende år i løpet av de fem år 
som går forut for utstedelsen av attesten, og at disse personer har tillatelse til å utøve nevnte 
virksomhet på samme vilkår som innehaverne av de diplomer, eksamensbevis eller andre kvali-
fi kasjonsbevis som er nevnt i artikkel 3 bokstav m.

 Kravet om tre års praksis som er nevnt i første ledd gjelder ikke for personer som har fullført 
minst tre års studier som av vedkommende myndighet attesteres som likeverdige med den ut-
dannelse som er nevnt i artikkel 1 i direktiv 78/687/EØF.”

b) 378 L 0687: Rådsdirektiv 78/687/EØF av 25. juli 1978 om samordning av lover og forskrifter om 
tannlegevirksomhet (EFT L 233 av 24.8.1978, s. 10).

 I artikkel 6 første og annet ledd gjøres følgende endringer:

 “artikkel 19” endres til “artikkel 19, 19a og 19b”.

378 L 1026: Rådsdirektiv 78/1026/EØF av 18. desember 1978 om gjensidig godkjennelse av diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis for veterinærer, herunder tiltak for å lette den faktiske 
utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 362 av 23.12.1978, s. 1). 

Følgende tilføyes i artikkel 3:

“m)  i Østerrike:
  “Diplom-Tierarzt” “Mag. med. vet.” (diplom i veterinærmedisin) utstedt av Wiens veterinærme-

disinske universitet (tidligere Veterinærhøyskolen, Wien)

n) i Finland:
 “todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentia-

texamen” utstedt av veterinærhøyskolen

o) i Sverige:
 “veterinärexamen” tildelt av det svenske universitet for landbruksvitenskap”.

4. Veterinærmedisin
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380 L 0154: Rådsdirektiv 80/154/EØF av 21. januar 1980 om gjensidig godkjennelse av diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis for jordmødre, herunder tiltak som skal lette den faktiske 
utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 33 av 11.2.1980, s. 1). 

a) Følgende tilføyes i artikkel 1:

 “i Østerrike:
 “Hebamme”

 i Finland:
 “kätilö/barnmorska”

 i Sverige:
 “barnmorska”.

b) Følgende tilføyes i artikkel 3:

 “m)  i Østerrike:
   “Hebammen-Diplom” utstedt av en jordmorskole eller en føderal jordmorskole

 n)  i Finland:
   “kätilö/barnmorska” eller “erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/ specialsjuk-

skötare, kvinnosjukdomar och mödravård” utstedt av en sykepleierhøyskole

 o)  i Sverige
  “barnmorskeexamen” utstedt av en sykepleierhøyskole”.

385 L 0433: Rådsdirektiv 85/433/EØF av 16. september 1985 om gjensidig godkjennelse av diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis i farmasi, herunder tiltak for å lette den faktiske utøvelse 
av etableringsretten for visse virksomheter på det farmasøytiske området (EFT L 253 av 24.9.1985, s. 
37).

a) Følgende tilføyes på slutten av artikkel 4:

 “m)  i Østerrike:
   “Staatliches Apothekerdiplom” (statlig diplom for farmasøyter) utstedt av vedkommende 

myndighet

 n) i Finland:
  “todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen” utstedt av et universitet

 o) i Sverige:
  “apotekarexamen” tildelt av Universitetet i Uppsala”.

5. Jordmødre

6. Farmasi
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IV. ARKITEKTER

385 L 0384: Rådsdirektiv 85/384/EØF av 10. juni 1985 om gjensidig godkjennelse av diplomer, eksa-
mensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis innen arkitektvirksomhet, herunder tiltak som skal lette den fak-
tiske utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 223 av 21.8.1985, s. 15).

Følgende tilføyes i artikkel 11:

“l) i Østerrike:

–  diplomer i arkitektur (“Architektur”), bygningsteknikk (“Bauingenieurwesen”, “Hochbau”) og 
bygg og anlegg, (“Wirtschaftsingenieurwesen–Bauwesen”) utstedt av de tekniske universiteter i 
Wien og Graz samt fakultetet for bygg og anlegg ved Universitetet i Innsbruck

–  diplomer i “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft” utstedt av Universitetet for “Bodenkultur” 
–  diplomer i arkitektur utstedt av høyskolen for anvendt kunst i Wien
–  diplomer i arkitektur utstedt av kunstakademiet i Wien 
–  diplomer for sertifi serte ingeniører (Ing.) utstedt av ingeniørhøyskoler eller tekniske skoler for 

bygg og anlegg samt diplom som “Baumeister” som bevitner yrkeserfaring av minst seks års 
varighet godkjent ved en prøve

–  diplomer i arkitektur utstedt av Høyskolen for industriell design i Linz
–  kvalifi kasjonsbevis for sivilingeniører eller rådgivende ingeniører på området bygg og anlegg 

(“Hochbau”, “Bauwesen”, “Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen”, “Kulturtechnik und Wasser-
wirtschaft”) i henhold til lov om sivilteknikere (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 156/1994)

m) i Sverige:

–  diplomer utstedt av arkitektskolen ved det kongelige teknologiske institutt, Chalmers tekniske 
høyskole og den tekniske høyskolen ved universitetet i Lund (arkitekt),

–  bevis for medlemskap i Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) dersom vedkommende har fått sin 
utdannelse i en stat der dette direktiv får anvendelse.”
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/19/EF

av 14. mai 2001

om endring av rådsdirektiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordningen for godkjenning av faglige kvalifikasjoner 
og av rådsdirektiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 

85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om yrkene sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege, 
veterinær, jordmor, arkitekt, farmasøyt og lege(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 40, artikkel 47 nr. 1 og nr. 2 første og 
tredje punktum, og artikkel 55,

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(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen framla 16. februar 1996 sin rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av 
den generelle ordningen for godkjenning av diplomer 
fra høyere utdanning, fastsatt i henhold til artikkel 13 
i rådsdirektiv 89/48/EØF av 21. desember 1988 om 
en generell ordning for godkjenning av diplomer for 
høyere yrkeskompetansegivende utdanning av minst tre 
års varighet(4). I denne rapporten påtok Kommisjonen 

seg å undersøke muligheten for å innarbeide i direktivet 
en forpliktelse til, ved behandling av søknader om 
godkjenning, å ta i betraktning erfaring ervervet 
etter at det aktuelle kvalifikasjonsbeviset er ervervet, 
samt muligheten for å innføre begrepet lovregulert 
utdanning. Kommisjonen påtok seg også å undersøke 
de ordninger som kan benyttes til å utvikle rollen til 
samordningsgruppen opprettet ved artikkel 9 nr. 2 i 
direktiv 89/48/EØF, for å sikre mer ensartet anvendelse 
og fortolkning av direktivet.

2) Begrepet lovregulert utdanning, som ble innført ved 
direktiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle 
ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende 
utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF(5) 
(begge direktiver heretter kalt «direktivene om den 
generelle ordningen»), bør utvides til å omfatte den første 
generelle ordningen og baseres på de samme prinsippene 
ved å anvende de samme reglene på den. Det bør være 
opp til den enkelte medlemsstat å velge hvordan den vil 
definere de yrker som omfattes av lovregulert utdanning.

3) Direktivene om den generelle ordningen tillater at 
vertsstaten på visse vilkår krever at søkeren treffer 
utligningstiltak, særlig når det er vesentlige forskjeller 
mellom den teoretiske og/eller praktiske utdanningen 
søkeren har tatt og den som omfattes av diplomet som 
kreves i vertsstaten. Etter traktatens artikkel 39 og 43, slik 
de er fortolket av De europeiske fellesskaps domstol(6), 
må vertsstaten vurdere om yrkeserfaring er tilstrekkelig 
som bevis for at den manglende kunnskapen foreligger. 
Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten for 

2003/EØS/23/67

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 206 av 31.7.2001, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 24.

(1)    EFT C 28 av 26.1.1998, s. 1.
(2)    EFT C 235 av 27.7.1998, s. 53.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 2. juli 1998 (EFT C 226 av 20.7.1998, s. 26), 

bekreftet 27. oktober 1999, Rådets felles holdning av 20. mars 2000 (EFT 
C 119 av 27.4.2000, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 5. juli 2000 
(ennå ikke kunngjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 1. februar 
2001 og rådsbeslutning av 26. februar 2001.

(4)    EFT L 19 av 24.1.1989, s. 16.

(5)    EFT L 209 av 24.7.1992, s. 25. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2000/5/EF (EFT L 54 av 26.2.2000, s. 42).

(6)    C-340/89 (Vlassopoulou) samling 1991 I, s. 2357.
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personer som ønsker å praktisere sitt yrke i en annen 
medlemsstat, er det ønskelig å innarbeide i direktivene 
om den generelle ordningen kravet om at vertsstaten må 
undersøke om den yrkeserfaring søkeren har opparbeidet 
seg siden vedkommende fikk sitt/sine kvalifikasjonsbevis, 
omfatter ovennevnte emner.

4) Framgangsmåten for samordning fastsatt i direktivene 
om den generelle ordningen bør forbedres og forenkles 
ved å gjøre det mulig for samordningsgruppen å vedta og 
offentliggjøre uttalelser om spørsmål som Kommisjonen 
har oversendt den og som angår den praktiske 
gjennomføringen av den generelle ordningen.

5) I sin melding til Europaparlamentet og Rådet om SLIM-
tiltaket påtok Kommisjonen seg å framlegge forslag 
med sikte på å forenkle ajourføringen av listene over de 
diplomer som kan godkjennes automatisk. I rådsdirektiv 
93/16/EØF av 5. april 1993 om å lette den frie bevegelighet 
for leger og om gjensidig godkjenning av deres 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis(1) 
er det fastsatt en enkel framgangsmåte når det 
gjelder kvalifikasjonsbevis for allmennpraktikere. 
Erfaringen har vist at framgangsmåten gir tilstrekkelig 
rettssikkerhet. Det er ønskelig å utvide den til å omfatte 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, 
tannleger, veterinærer, jordmødre, farmasøyter og 
leger nevnt henholdsvis i rådsdirektiv 77/452/EØF(2), 
77/453/EØF(3), 78/686/EØF(4), 78/687/EØF(5), 
78/1026/EØF(6), 78/1027/EØF(7), 80/154/EØF(8), 
80/155/EØF(9), 85/432/EØF(10), 85/433/EØF(11) og 
93/16/EØF (heretter kalt «sektordirektivene»).

6) I henhold til rettspraksis ved De europeiske fellesskaps 
domstol, er medlemsstatene ikke pålagt å godkjenne 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som ikke bevitner utdanning tatt i en av Fellesskapets 
medlemsstater(12). Medlemsstatene bør likevel ta hensyn 
til yrkeserfaring som den aktuelle personen har opparbeidet 
seg i en annen medlemsstat(13). Når forholdene er slik, 
bør det fastsettes i sektordirektivene at godkjenning fra 
en medlemsstat av et diplom, eksamensbevis eller annet 
kvalifikasjonsbevis for en sykepleier med ansvar for 
allmenn sykepleie, tannlege, veterinær, jordmor, arkitekt, 
farmasøyt eller lege ved fullført utdanning i en tredjestat 
og yrkeserfaring ervervet av den aktuelle personen i en 
medlemsstat, utgjør fellesskapselementer som de øvrige 
medlemsstatene bør undersøke.

7) Det bør fastsettes en frist for medlemsstatenes 
beslutninger med hensyn til søknader om godkjenning av 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, 
tannleger, veterinærer, jordmødre, arkitekter, farmasøyter 
eller leger, ervervet i en tredjestat.

8) Livslang læring er blitt særlig viktig på det medisinske 
området på grunn av den raske tekniske og vitenskapelige 
utviklingen. Det er opp til medlemsstatene å avgjøre 
hvordan de vil sikre at legene holder seg underrettet 
om framskritt i medisinen, ved passende etterutdanning 
etter fullførte studier. Den nåværende ordningen med 
gjensidig godkjenning av faglige kvalifikasjoner forblir 
uendret.

9) Et avslag på søknaden eller manglende beslutning innen 
den fastsatte fristen må kunne bringes inn for en domstol 
i henhold til nasjonal lovgivning. Medlemsstatene 
skal begrunne slike beslutninger om godkjenning av 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, 
tannleger, veterinærer, jordmødre, arkitekter, farmasøyter 
eller leger. Dersom en medlemsstat beslutter å godkjenne 
et diplom, eksamensbevis eller annet kvalifikasjonsbevis, 
bør den fritt kunne velge om den vil begrunne dette eller 
ikke.

10) Av rettferdighetshensyn bør det treffes overgangstiltak 
med hensyn til visse tannleger i Italia som innehar 

(1)    EFT L 165 av 7.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/46/EF 
(EFT L 139 av 2.6.1999, s. 25).

(2)    EFT L 176 av 15.7.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.

(3)    EFT L 176 av 15.7.1977, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 89/595/EØF 
(EFT L 341 av 23.11.1989, s. 30).

(4)    EFT L 233 av 24.8.1978, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.

(5)    EFT L 233 av 24.8.1978, s. 10. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

(6)    EFT L 362 av 23.12.1978, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

(7)    EFT L 362 av 23.12.1978, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv 89/594/
EØF (EFT L 341 av 23.11.1989, s. 19).

(8)    EFT L 33 av 11.2.1980, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.

(9)    EFT L 33 av 11.2.1980, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 89/594/
EØF.

(10)   EFT L 253 av 24.9.1985, s. 34.
(11)   EFT L 253 av 24.9.1985, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 

av 1994.

(12)   C-154/93 (Tawil Albertini) samling 1994 I, s. 451.
(13)   C-319/92 (Haim) samling 1994 I, s. 425.
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diplomer, eksamensbevis eller andre kvalifikasjonsbevis 
i medisin utstedt i Italia, men som bevitner medisinsk 
utdanning påbegynt etter fristen fastsatt i artikkel 19 i 
direktiv 78/686/EØF.

11) I artikkel 15 i direktiv 85/384/EØF(1) er det fastsatt et 
unntak i en overgangsperiode som nå er utløpt. Denne 
bestemmelsen bør oppheves.

12) Det bør i artikkel 24 i direktiv 85/384/EØF skilles klart 
mellom de formaliteter som kreves ved etablering og 
dem som kreves ved tjenesteyting, for dermed å lette 
adgangen til å yte tjenester som arkitekt.

13) Av hensyn til likebehandling bør det fastsettes 
overgangstiltak med hensyn til visse innehavere av 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis i 
farmasi utstedt i Italia ved fullført utdanning som ikke 
fullt ut er i samsvar med direktiv 85/432/EØF.

14) Det er ønskelig å utvide omfanget av gjensidig 
godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis i farmasi for å lette den faktiske 
utøvelsen av etableringsretten mellom Hellas og de 
øvrige medlemsstatene. Derfor bør unntaket fastsatt i 
artikkel 3 i direktiv 85/433/EØF oppheves.

15) I sin rapport om særskilt opplæring til allmenn-
praktiserende lege fastsatt i avdeling IV i direktiv 
93/16/EØF, anbefalte Kommisjonen at kravene til 
deltidsopplæring i allmennmedisin bør bringes på linje 
med kravene som får anvendelse på andre medisinske 
spesialiteter.

16) Direktivene om den generelle ordningen og 
sektordirektivene bør endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT 1

ENDRINGER I DIREKTIVENE OM DEN GENERELLE 
ORDNINGEN

Artikkel 1

I direktiv 89/48/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) bokstav a) annet strekpunkt skal lyde:

«— som viser at innehaveren med positivt resultat 
har fullført en høyere utdanning av minst tre års 
varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, 
ved et universitet eller en institusjon for høyere 
utdanning eller en annen institusjon på tilsvarende 
utdanningsnivå og, eventuelt, at vedkommende med 
positivt resultat har fullført den yrkesutdanning som 
kreves i tillegg til den høyere utdanning, og»

b) ny bokstav d) a innsettes:

  «d)  a lovregulert utdanning, enhver utdanning 
  som:

— er direkte innrettet mot utøvelsen av et 
bestemt yrke, og

— består av en høyere utdanning av minst 
tre års varighet, eller av tilsvarende 
varighet på deltid, ved et universitet 
eller en institusjon for høyere utdanning 
eller en annen institusjon på tilsvarende 
utdanningsnivå og, eventuelt, den 
yrkesutdanning, praktiske prøveperiode 
eller yrkespraksis som kreves i tillegg 
til den høyere utdanning; strukturen i og 
nivået på yrkesutdanningen, den praktiske 
prøveperioden eller yrkeserfaringen skal 
fastsettes ved lov eller forskrift av den 
aktuelle medlemsstaten eller overvåkes 
eller godkjennes av den myndighet som er 
utpekt for dette formålet,»

2) I artikkel 3 bokstav b) innsettes følgende ledd etter første 
ledd:

 «De to år med yrkeserfaring nevnt i første ledd, kan likevel 
ikke kreves dersom kvalifikasjonsbeviset eller -bevisene 
som søkeren har og som er nevnt under denne bokstav, 
bevitner fullført lovregulert utdanning.»

3) I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) innsettes følgende ledd etter 
første ledd:

 «Dersom vertsstaten har til hensikt å kreve at søkeren 
gjennomgår en prøveperiode eller avlegger en 
egnethetsprøve, må den først undersøke om kunnskapen 
som søkeren har tilegnet seg gjennom yrkeserfaringen, 
er slik at den helt eller delvis dekker den vesentlige 
forskjellen som er nevnt i første ledd.»

4) I artikkel 6 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

 «5.  Dersom det for adgang til eller utøvelse av et 
lovregulert yrke i vertsstaten kreves bevis for økonomisk 
evne, skal denne medlemsstaten anse attester utstedt 
av banker i hjemstaten eller i seneste oppholdsstat 
som likeverdige med dem som utstedes på dens eget 
territorium.

(1)    EFT L 223 av 21.8.1985, s. 15. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.
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6. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten krever 
at dens egne statsborgere som ønsker adgang til eller 
utøvelse av et lovregulert yrke, er forsikret mot de 
økonomiske risikoer som følger av deres yrkesansvar, skal 
medlemsstaten godta attester utstedt av forsikringsforetak 
i andre medlemsstater som likeverdige med dem som 
utstedes på dens eget territorium. Slike attester skal angi 
at forsikringsgiveren har overholdt de lover og forskrifter 
som gjelder i vertsstaten med hensyn til dekningsvilkår og 
-omfang. Disse attestene kan ikke framlegges mer enn tre 
måneder etter utstedelsesdatoen.»

5) I artikkel 9 nr. 2 skal første strekpunkt i annet ledd lyde:

«— å lette iverksettingen av dette direktiv, særlig ved å 
vedta og offentliggjøre uttalelser om spørsmål som 
Kommisjonen har framlagt for den,».

Artikkel 2

I direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) innsettes følgende ledd etter 
første ledd:

 «Dersom vertsstaten har til hensikt å kreve at søkeren 
gjennomfører en prøveperiode eller avlegger en 
egnethetsprøve, må den først undersøke om kunnskapen 
som søkeren har tilegnet seg gjennom yrkeserfaringen, 
er slik at den helt eller delvis dekker den vesentlige 
forskjellen som er nevnt i første ledd.»

2) I artikkel 5 innsettes følgende ledd etter annet ledd:

 «Dersom vertsstaten har til hensikt å kreve at søkeren 
gjennomfører en prøveperiode eller avlegger en 
egnethetsprøve, må den først undersøke om kunnskapen 
som søkeren har tilegnet seg gjennom yrkeserfaringen, 
er slik at den helt eller delvis dekker den vesentlige 
forskjellen mellom diplomet og eksamensbeviset.»

3) I artikkel 7 bokstav a) innsettes følgende ledd etter første 
ledd:

 «Dersom vertsstaten har til hensikt å kreve at søkeren 
gjennomfører en prøveperiode eller avlegger en 
egnethetsprøve, må den først undersøke om kunnskapen 
som søkeren har tilegnet seg gjennom yrkeserfaringen, 
er slik at den helt eller delvis dekker den vesentlige 
forskjellen som er nevnt i første ledd.»

4) I artikkel 10 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

 «5. Dersom det for adgang til eller utøvelse av et 
lovregulert yrke i vertsstaten kreves bevis for økonomisk 
evne, skal denne medlemsstaten anse attester utstedt 
av banker i hjemstaten eller i seneste oppholdsstat 
som likeverdige med dem som utstedes på dens eget 
territorium.

 6. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten 
krever at dens egne statsborgere som ønsker adgang til 
eller utøvelse av et lovregulert yrke, er forsikret mot de 
økonomiske risikoer som følger av deres yrkesansvar, skal 
medlemsstaten godta attester utstedt av forsikringsforetak 
i andre medlemsstater som likeverdige med dem som 
utstedes på dens eget territorium. Slike attester skal angi 
at forsikringsgiveren har overholdt de lover og forskrifter 
som gjelder i vertsstaten med hensyn til dekningsvilkår og 
-omfang. Disse attestene kan ikke framlegges mer enn tre 
måneder etter utstedelsesdatoen.»

5) I artikkel 13 nr. 2 skal første strekpunkt i annet ledd lyde:

«— å lette iverksettingen av dette direktiv, særlig ved å 
vedta og offentliggjøre uttalelser om spørsmål som 
Kommisjonen har framlagt for den,».

6) I artikkel 15 skal nytt nr. 8 lyde:

 «8. Endringer som gjøres i listen over utdanning 
i vedlegg C og D på grunnlag av framgangsmåten 
fastsatt ovenfor, får umiddelbart anvendelse på den dato 
Kommisjonen fastsetter.»

AVSNITT 2

ENDRINGER I SEKTORDIREKTIVENE

Avsnitt 2.1

Sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie

Artikkel 3

I direktiv 77/452/EØF gjøres følgende endringer:

1) (Gjelder bare den greske versjonen).

2) I artikkel 2 endres «nevnt i artikkel 3» til «nevnt i 
vedlegget».
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3) Artikkel 3 oppheves.

4) Henvisninger til artikkel 3 skal forstås som henvisninger til 
vedlegget.

5) (Gjelder bare den greske versjonen).

6) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 18a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.

 Artikkel 18b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 18c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 18d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

7) Vedlegget slik det er oppført i vedlegg I til dette direktiv, 
tilføyes.

Artikkel 4

I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 77/453/EØF endres «som nevnt i 
artikkel 3 i direktiv 77/452/EØF» til «som nevnt i vedlegget til 
direktiv 77/452/EØF».

Avsnitt  2.2

Tannleger

Artikkel 5

I direktiv 78/686/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 endres «nevnt i artikkel 3» til «nevnt i vedlegg 
A».

2) Artikkel 3 oppheves.

3) Overskriften til kapittel III skal lyde:

 «Diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
for tannleger med spesialistutdanning».

4) Artikkel 4 skal lyde:

 «Artikkel 4

 Hver medlemsstat som har lover og forskrifter på dette 
området, skal godkjenne de diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis for tannleger med 
spesialistutdanning i kjeveortopedi og oralkirurgi som 
er utstedt til medlemsstatenes statsborgere av andre 
medlemsstater i samsvar med artikkel 2 og 3 i direktiv 
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78/687/EØF og som er oppført i vedlegg B, ved å gi slike 
bevis samme virkning på sitt territorium som de diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis som den selv 
utsteder.»

5) Artikkel 5 oppheves.

6) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 2 skal nytt annet ledd lyde:

  «Den skal også ta hensyn til eventuell yrkeserfaring, 
tilleggsutdanning og etter- og videreutdanning for 
tannleger.»

b) nr. 3 skal lyde:

  «3.  Når vedkommende myndigheter eller organer i 
vertsstaten har vurdert innholdet og varigheten av den 
aktuelle persons utdanning på grunnlag av de framlagte 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
og tatt hensyn til eventuell yrkeserfaring, 
tilleggsutdanning og etter- og videreutdanning for 
tannleger, skal de underrette personen om varigheten 
av den tilleggsutdanning som kreves og om de områder 
den skal omfatte.»

c) nytt nr. 4 skal lyde:

  «4. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning innen 
fire måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.»

7) I artikkel 19 blir de to nåværende leddene nr. 1, og nytt 
nr. 2 skal lyde:

 «2. Medlemsstatene skal godkjenne de diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis i medisin 
som er utstedt i Italia til personer som påbegynte sin 
universitetsutdanning i medisin mellom 28. januar 
1980 og 31. desember 1984, vedlagt en attest utstedt av 
vedkommende italienske myndigheter som bevitner:

— at de aktuelle personer har bestått den særlige 
egnethetsprøven som er fastsatt av vedkommende 
italienske myndigheter for å kontrollere at de har 
tilsvarende kunnskaps- og ferdighetsnivå som 
innehavere av diplomet oppført for Italia i vedlegg A,

— at de faktisk, rettmessig og som hovedbeskjeftigelse i 
Italia har utøvd den virksomhet som er nevnt i artikkel 5i 
direktiv 78/687/EØF i minst tre sammenhengende år i 
løpet av de fem år som går forut for utstedelsen av 
attesten, og

— at de har tillatelse til å utøve, eller faktisk, rettmessig og 
som hovedbeskjeftigelse utøver, den virksomhet som 
er nevnt i artikkel 5 i direktiv 78/687/EØF, på samme 
vilkår som innehavere av diplomet, eksamensbeviset 
eller kvalifikasjonsbeviset som er oppført for Italia i 
vedlegg A til dette direktiv.

 Kravet om å ta egnethetsprøven nevnt i første ledd skal 
frafalles for personer som har fullført og bestått minst tre 
års studer som er bevitnet av vedkommende myndighet 
som likeverdig med utdanningen nevnt i artikkel 1 i 
direktiv 78/687/EØF.»

8) Henvisninger til artikkel 3 og 5 skal forstås som 
henvisninger til henholdsvis vedlegg A og B.

9) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 23a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.

 Artikkel 23b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 23c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
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andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 23d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

10) Vedlegg A og B slik de er oppført i vedlegg II til dette 
direktiv, tilføyes.

Artikkel 6

I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/687/EØF endres «som nevnt 
i artikkel 3 i samme direktiv» til «som nevnt i vedlegg A til 
direktivet».

Avsnitt  2.3

Veterinærer

Artikkel 7

I direktiv 78/1026/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 endres «i artikkel 3» til «i vedlegget».

2) Artikkel 3 oppheves.

3) Henvisninger til artikkel 3 skal forstås som henvisninger 
til vedlegget.

4) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 17a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 

på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.

 Artikkel 17b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 17c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 17d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».
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5) Vedlegget slik det er oppført i vedlegg III til dette direktiv, 
tilføyes.

Artikkel 8

I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/1027/EØF endres «som nevnt i 
artikkel 3 i direktiv 78/1026/EØF» til «som nevnt i vedlegget 
til direktiv 78/1026/EØF».

Avsnitt  2.4

Jordmødre

Artikkel 9

I direktiv 80/154/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 nr. 1 endres «oppført i artikkel 3» til «oppført i 
vedlegget».

2) I artikkel 2 nr. 1 fjerde og femte strekpunkt endres «nevnt i 
artikkel 3 i direktiv 77/452/EØF» til «nevnt i vedlegget til 
direktiv 77/452/EØF».

3) Artikkel 3 oppheves.

4) Henvisninger til artikkel 3 skal forstås som henvisninger til 
vedlegget.

5) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 19a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.

 Artikkel 19b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 

diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 19c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 19d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

6) Vedlegget slik det er oppført i vedlegg IV til dette direktiv, 
tilføyes.

Artikkel 10

I direktiv 80/155/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 nr. 1 endres «nevnt i artikkel 3» til «nevnt i 
vedlegget».

2) I artikkel 1 nr. 2 annet strekpunkt endres «nevnt i 
artikkel 3 i direktiv 77/452/EØF» til «nevnt i vedlegget til 
direktiv 77/452/EØF».
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Avsnitt 2.5

Arkitekter

Artikkel 11

I direktiv 85/384/EØF gjøres følgende endringer:

1) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 6

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 6a

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

2) Artikkel 15 oppheves.

3) I artikkel 24 nr. 1 endres «i henhold til artikkel 17 og 18» 
til «i henhold til artikkel 17 og 18 når det gjelder etablering 
og i henhold til artikkel 22 når det gjelder tjenesteyting.»

Avsnitt 2.6

Farmasøyter

Artikkel 12

I artikkel 2 i direktiv 85/432/EØF skal nytt nummer lyde:

«6. Som overgangstiltak og som unntak fra nr. 3 og 5, kan 
Italia, hvis lover og forskrifter inneholdt bestemmelser 

om utdanning som ikke helt var brakt i samsvar med 
utdanningskravene fastsatt i denne artikkel innen fristen 
fastsatt i artikkel 5, fortsette å anvende disse bestemmelsene 
på personer som påbegynte sin utdanning i farmasi før 
1. november 1993 og avsluttet den før 1. november 2003.

 Hver vertsstat har tillatelse til å kreve av innehavere av 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis i 
farmasi utstedt i Italia ved fullført utdanning påbegynt 
før 1. november 1993 og avsluttet før 1. november 
2003, at deres diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis skal være vedlagt en attest som 
bevitner at de i minst tre sammenhengende år i løpet av de 
fem årene som går forut for utstedelsen av attesten, faktisk 
og rettmessig var beskjeftiget i en av de typer virksomhet 
som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, i den grad slik virksomhet 
er lovregulert i Italia.»

Artikkel 13

I direktiv 85/433/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 endres «nevnt i artikkel 4» til «nevnt i 
vedlegget».

2) Artikkel 3 oppheves.

3) Artikkel 4 oppheves.

4) Henvisninger til artikkel 4 skal forstås som henvisninger til 
vedlegget.

5) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 18a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.

 Artikkel 18b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 
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diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 18c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 18d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

6) Vedlegget slik det er oppført i vedlegg V til dette direktiv, 
tilføyes.

Avsnitt  2.7

Leger

Artikkel 14

I direktiv 93/16/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 endres «nevnt i artikkel 3» til «nevnt i 
vedlegg A».

2) Artikkel 3 oppheves.

3) Overskriften til kapittel II skal lyde:

 «Diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
for leger med spesialistutdanning».

4) Artikkel 4 skal lyde:

 «Artikkel 4

 Hver medlemsstat som har lover og forskrifter på dette 
området, skal godkjenne de diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis for leger med spesialistutdanning 
som er utstedt til medlemsstatenes statsborgere av andre 
medlemsstater i samsvar med artikkel 24, 25, 26 og 29 
og som er oppført i vedlegg B og C, ved å gi slike bevis 
samme virkning på sitt territorium som de diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis som den selv 
utsteder.»

5) Artikkel 5 skal lyde:

 «Artikkel 5

 De diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er nevnt i artikkel 4, er slike som er utstedt av 
vedkommende myndigheter eller organer nevnt i vedlegg B, 
og som med hensyn til den aktuelle spesialistutdanning 
svarer til de betegnelser som er oppført i vedlegg C for de 
medlemsstater der slik utdanning finnes.»

6) Overskriften til kapittel III, og artikkel 6 og 7 oppheves.

7) I artikkel 8:

a) skal nytt annet ledd i nr. 2 lyde:

  «Den skal også ta hensyn til deres yrkeserfaring, 
tilleggsutdanning og medisinske videreutdanning.»,

b) skal nr. 3 lyde:

  «3. Når vedkommende myndigheter eller organer i 
vertsstaten har vurdert innholdet og varigheten av den 
aktuelle persons utdanning på grunnlag av framlagte 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, 
og tatt hensyn til personens yrkeserfaring, 
tilleggsutdanning og medisinske videreutdanning, 
skal de underrette personen om varigheten av den 
tilleggsutdanning som kreves og om de områder den 
skal omfatte.»,

c) skal nytt nr. 4 lyde:

  «4. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning innen 
fire måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.».
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8) I artikkel 9 skal nytt nr. 2a lyde:

 «2a Medlemsstatene skal godkjenne kvalifikasjonsbevis 
for lege med spesialistutdanning utstedt i Spania til leger 
som fullførte spesialistutdanning før 1. januar 1995 som 
ikke var i samvar med de formelle utdanningskravene 
fastsatt i artikkel 24–27, dersom beviset er vedlagt en 
attest utstedt av vedkommende spanske myndigheter 
som bevitner at den aktuelle personen har bestått prøven 
i særskilt faglig dyktighet avholdt innenfor rammen av de 
særlige reguleringstiltakene i kongelig anordning 1497/99, 
for å bekrefte at den aktuelle personen har et kunnskaps- 
og dyktighetsnivå som svarer til det som leger med 
spesialistutdanning har og som, når det gjelder Spania, er 
nevnt i artikkel 5 nr. 3 og artikkel 7 nr. 2».

9) I artikkel 23 skal nytt nr. 6 lyde:

 «6. Videreutdanning skal sikre, i samsvar med 
gjeldende ordninger i hver medlemsstat, at de personer 
som har fullført sine studier, kan følge med utviklingen i 
legevitenskapen.»

10) I artikkel 24 nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«a) den skal forutsette fullført og bestått seks års studier 
innenfor rammen av det undervisningsopplegg som 
er nevnt i artikkel 23, der det erverves hensiktsmessig 
kunnskap i allmennmedisin,»

11) Artikkel 26 og 27 skal lyde:

 «Artikkel 26

 Medlemsstater som har lover eller forskrifter på dette 
området, skal påse at den korteste varigheten av 
spesialistutdanningen ikke er mindre enn varigheten fastsatt 
i vedlegg C for hver utdanning. Slik korteste varighet skal 
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 44a nr. 3.».

12) Artikkel 30 skal lyde:

 «Artikkel 30

 Hver medlemsstat som på sitt territorium tilbyr det 
samlede utdanningsopplegg nevnt i artikkel 23, skal 
innføre en særskilt opplæring til allmennpraktiserende lege 
som minst oppfyller de krav som er fastsatt i artikkel 31 
og 32, slik at de første diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis for denne opplæringen utstedes senest 
1. januar 2006.»

13) I artikkel 31 skal nr. 1 bokstav b) lyde:

«b) den skal omfatte minst tre års heltidsopplæring, og 
skal foregå under tilsyn av vedkommende myndigheter 
eller organer.»

14) Artikkel 31 nr. 2 skal lyde:

 «2. Når utdanningsopplegget nevnt i artikkel 23 
omfatter praktisk opplæring gitt ved et godkjent sykehus 
eller klinikk med egnet utstyr og tjenester i allmennmedisin 
eller i en godkjent allmennmedisinsk praksis eller ved et 
godkjent senter der leger yter primærhelsetjenester, kan 
varigheten av denne opplæringen medregnes i tidsrommet 
fastsatt i nr. 1 bokstav b) med høyst ett år. Denne 
muligheten skal kunne benyttes bare av medlemsstater der 
varigheten av den særskilte opplæringen i allmennmedisin 
per 1. januar 2001 er to år.

 Dersom Kommisjonen fastslår at det i en medlemsstat 
oppstår betydelige vanskeligheter ved anvendelsen 
av dette nummer med hensyn til opplæringsnivået 
angitt i nr. 1 bokstav b), skal den innhente uttalelse 
fra embetsmannskomiteen for folkehelse nedsatt 
ved beslutning 75/365/EØF(*) og skal underrette 
Europaparlamentet og Rådet om dette. Kommisjonen 
skal eventuelt framlegge for Europaparlamentet og Rådet 
forslag med sikte på større samordning av varigheten av 
særskilt opplæring i allmennmedisin.

 _____________
(*) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 19.»

15) I artikkel 34 nr. 1 annet strekpunkt endres «60 %» til 
«50 %».

16) Henvisninger til artikkel 3, 6, 7 og 27 skal forstås som 
henvisninger til henholdsvis vedlegg A, artikkel 4, 
artikkel 5 og artikkel 26.

17) Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 42a

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
på det område dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende med de betegnelser som 
medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle diplomer, 
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt 
for den tilhørende yrkestittelen.
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 Artikkel 42b

 Hver medlemsstat skal, med hensyn til statsborgere fra 
medlemsstater hvis diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv omhandler 
ikke svarer til betegnelsene oppført for medlemsstaten 
i dette direktiv, godkjenne som tilstrekkelig bevis de 
diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 
som er utstedt av disse medlemsstatene og vedlagt en attest 
utstedt av vedkommende myndighet eller organ. Attesten 
skal bevitne at de aktuelle diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er utstedt ved fullført utdanning 
som oppfyller bestemmelsene i dette direktiv og behandles 
av den utstedende medlemsstaten som likeverdig med de 
betegnelser som er oppført i dette direktiv.

 Artikkel 42c

 Medlemsstatene skal undersøke diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler som innehaveren har ervervet utenfor Den 
europeiske union når disse diplomer, eksamensbevis og 
andre kvalifikasjonsbevis er godkjent i en medlemsstat, 
samt utdanning og/eller yrkeserfaring ervervet i en 
medlemsstat. Medlemsstaten skal treffe sin beslutning 
innen tre måneder etter den dato da søkeren framla sin 
søknad med alle vedlegg.

 Artikkel 42d

 De beslutninger medlemsstatene treffer med hensyn til 
søknader om godkjenning av diplomer, eksamensbevis 
og andre kvalifikasjonsbevis på det område dette direktiv 
omhandler, skal behørig begrunnes dersom søknadene 
avslås.

 Søkerne skal ha rett til å bringe slike beslutninger inn 
for en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. En slik 
klageadgang skal også gjelde dersom det ikke er truffet en 
beslutning innen den fastsatte fristen».

18) I artikkel 44a gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal «til framgangsmåten» lyde «til 
framgangsmåten»,

b) nr. 2 oppheves.

19) Vedlegg A, B og C slik de er oppført i vedlegg VI til dette 
direktiv, tilføyes.

AVSNITT 3

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Senest 1. januar 2008 skal Kommisjonen avlegge rapport til 
Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av artikkel 1 
punkt 1) og 2) i medlemsstatene.

Etter å ha gjennomført alle nødvendige høringer, skal 
Kommisjonen framlegge sine konklusjoner om eventuelle 
endringer i den nåværende ordningen i artikkel 1 nr. 1) og 
2). Kommisjonen skal eventuelt også framlegge forslag til 
forbedring av den nåværende ordningen.

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2003 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 17

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

Artikkel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. mai 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. LINDH

 President Formann



Nr. 23/332  8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 
 

 
  

VEDLEGG I 

«VEDLEGG 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for sykepleiere (med ansvar for alminnelig sykepleie) 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

1. Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster 

— Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) 

— Diplom eines (einer) graduierten Kranken-
pflegers (-pflegerin) 

2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 

— Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) 

— Brevet eines (einer) Krankenpflegers  

(-pflegerin) 

Belgique/ 

België/Belgien 

3. Brevet van verpleegassistent(e) 

— Brevet d'hospitalier(ère) 

— Brevet einer Pflegeassistentin 

1. De erkende opleidingsinstituten/les 
établissements d'enseignement reconnus/die 
anerkannten Ausbildungsanstalten 

2. De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté 
française/die zuständigen „Prüfungsausschüsse 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft“ 

 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerske-
uddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsmini-
steriet 

 

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss 
 

Eλλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αδηνών  

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην Ανωτέρων 
Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και Επιοκεπτριών 
πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 

1. Πανεπιοτήµιο Αδηνών 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Υπουργείο 
Εδνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  

3. Υπουργείο Εδνικής Άµυνας  

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εδνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  

 

España Titulo de Diplomado universitario en Enfermería Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una 
Universidad 

 

France 1. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) 

2. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu 
du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 

Le ministère de la santé 
 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) 
 

Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato 
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Luxembourg 1. Diplôme d'Etat d'infirmier 

2. Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué 

Ministère de l'Education nationale, de la Formation 
professionnelle et des Sports 

 

Nederland 1. diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleeg-
kundige A 

2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

4. diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 4 

5. diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

 

Österreich 1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger“ 

2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester/ 

Diplomierter Krankenpfleger“ 

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

 

Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral 

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem 

1. Escolas de Enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

 

Suomi/Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, 

sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshøgskoleexamen 
inom hälsovård och det sociala området, 
sjukskötare (YH) 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / 
hälsovårdsläroanstalter 

2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor 

 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola 
 

United 
Kingdom 

Statement of Registration as a Registered General 
Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the 
United Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health Visiting 

Various“ 
 



Nr. 23/334  8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 
 

 
  

VEDLEGG II 

«VEDLEGG A 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for tannleger 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Attest vedlagt kvalifikasjonsbeviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

 —  Diploma van tandarts 

 —  Diplôme de licencié en science 
dentaire 

1. De universiteiten/les universités 

2. De bevoegde Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap/le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsviden-
skabeligt universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  

Eλλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήµιο  

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una Universidad  

France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  

Ireland Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental 
Surgery (BDS) /Licentiate in Dental 
Surgery (LDS) 

Universities / Royal College of 
Surgeons in Ireland 

 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all'esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
dentaire 

Jury d'examen d'Etat  

Nederland Universitair getuigschrift van een met 
goed gevolg afgelegd tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades „Doktor der 
Zahnheilkunde“ 

Medizinische Fakultät der Universität  

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

Faculdade / Institutos Superiores  

Suomi/Finland Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / odontologie licentiatexamen 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

2. Oulun yliopisto 

3. Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös käytännön 
palvelun hyväksymisestä/ Beslut av 
Rättsskyddscentralen för hälsovården 
om godkännande av praktisk 
tjänstgöring 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 

Universitetet i Göteborg 

Karolinska Institutet 

Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som erhållits 
före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis 
som utfärdats av Socialstyrelsen 

United Kingdom Bachelor of Dental Surgery (BDS or 
B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery 

Universities / Royal Colleges  
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VEDLEGG B 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for tannleger med spesialistutdanning 
 

1. Kjeveortopedi 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

—   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen  

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer  

Eλλάς Τίτλος Оδοντιατρικής ειδικότητας της Оρθοδοντικής 1) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηοη 

2) Νοµαρχία 

 

España —   

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes  

Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by 

the competent minister 

 

Italia —   

Luxembourg —   

Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

 

Österreich —   

Portugal —   

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston 
oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 

2. Oulun yliopisto 

3. Turun yliopisto 

 

Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen  

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist training in 
orthodontics 

Competent authority recognised for this purpose  

 
2. Oralkirurgi 

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

—   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen  

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie 

Landeszahnärztekammer  

Eλλάς Τίτλος Оδοντιατρικής ειδικότητας της 
Гναθοχειρουργικής 

3) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηοη 

4) Νοµαρχία 

 

España —   

France —   
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by 
the competent minister 

 

Italia —   

Luxembourg —   

Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

 

Österreich —   

Portugal —   

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia 
/ specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial 
kirurgi 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 

2. Oulun yliopisto 

3. Turun yliopisto 

 

Sverige Bevis om specialistkompetens i tandsystemets 
kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  

United 
Kingdom 

Certificate of completion of specialist training in oral 
surgery 

Competent authority recognised for this purpose“  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for veterinærer 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Attest vedlagt kvalifikasjonsbeviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

— Diploma van dierenarts 

— Diplôme de docteur en médecine 
vétérinaire 

1. De universiteiten/les universités 

2. De bevoegde Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap/le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole 

 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung 
und das Gesamtergebnis der 
Tierärztlichen Prüfung 

Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses für die Tierärztliche 
Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 

Eλλάς Πτυχίο Κτηνιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας 

 

España Título de Licenciado en Veterinaria Ministerio de Educación y Cultura/ 
El rector de una Universidad 

 

France Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire   

Ireland 1. Diploma of Bachelor in/of 
Veterinary Medicine (MVB) 

2. Diploma of Membership of the 
Royal College of Veterinary 
Surgeons (MRCVS) 

  

Italia Diploma di laurea in medicina 
veterinaria 

Università Diploma di abilitazione all'esercizio 
della medicina veterinaria 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
vétérinaire 

Jury d'examen d'Etat  

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd diergeneeskundig/ 
veeartsenijkundig examen 

  

Österreich 1. Diplom-Tierarzt 

2. Magister medicine veterinariae 

Universität 1. Doktor der Veterinärmedizin 

2. Doctor medicinae veterinariae 

3. Fachtierarzt 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  

Suomi/Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Landbruksuniversitet  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Attest vedlagt kvalifikasjonsbeviset 

United Kingdom  1. Bachelor of Veterinary Science 
(BVSc) 

2. Bachelor of Veterinary Science 
(BVSc) 

3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

4. Bachelor of Veterinary Medicine 
and Surgery (BVM&S) 

5. Bachelor of Veterinary Medicine 
and Surgery (BVM&S) 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

1. University of Bristol 

2. University of Liverpool 

3. University of Cambridge 

4. University of Edinburgh 

5. University of Glasgow 

6. University of London“ 
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VEDLEGG IV 

«VEDLEGG 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for jordmødre 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

— Diploma van vroedvrouw/ 

— Diplôme d'accoucheuse 

1. De erkende opleidingsinstituten/les établissements 
d'enseignement 

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole  

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen 
und Entbindungspfleger 

Staatlicher Prüfungsausschuss  

Eλλάς  1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Іδυµάτων (Τ.Ε.Ι.)  

 2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας 
Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας 
(ΚΑΤΕΕ) 

 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών  

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)  

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

 

España Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / 
enfermería obstétrica-ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura  

France Diplôme de sage-femme L'Etat  

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais  

Italia Diploma d'ostetrica Schools recognised by State  

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l'Education nationale, de la Formation 
professionnelle et des Sports 

 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport erkende opleidingsinstellingen 

 

Österreich Hebammen-Diplom Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt  

Portugal 1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores 
especializados em enfermagem de saúde materna 
e obstétrica 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde materna 
e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 

3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

 

Suomi/Finland 1. Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen 

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-
kinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom 
hälsovård och det sociala området, barnmorska 
(YH) 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårds-
läroanstalter 

2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor 

 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola  

United 
Kingdom 

Statement of registration as a Midwife on part 10 of 
the register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health visiting 

Various“  
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VEDLEGG V 

«VEDLEGG 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for farmasøyter 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

— Diploma van apotheker 

— Diplôme de pharmacien 

1. De universiteiten / les universités 

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden 

Eλλάς Άδεια άσκηοης φαρµακευτικού επαγγέλµατος Νοµαρχιακή Аυτοδιοίκηση 

España Título de licenciado en farmacia Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una 
Universidad 

France Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en 
pharmacie 

Universités 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist  

Italia Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della 
professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di 
Stato 

Università 

Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation 
nationale 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
apothekersexamen 

Faculteit Farmacie 

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas Universidades 

Suomi/Finland Proviisorin tutkinto / provisorexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 

2. Kuopion yliopisto 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 

United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist“  
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VEDLEGG VI 

«VEDLEGG A 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for leger 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Attest vedlagt kvalifikasjonsbeviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

— Diploma van arts 

— Diplôme de docteur en médecine 

1. De universiteiten/les universités 

2. De bevoegde Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap/le 
Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet 1. Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

2. Tilladelse til selvstændigt virke som 
læge (dokumentation for gennemført 
praktisk uddannelse), udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 

Deutschland 1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 

2. Zeugnis über die Ärztliche Staats-
prüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese 
nach den deutschen 
Rechtsvorschriften noch für den 
Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden 1. Bescheinigung über die Ableistung 
der Tätigkeit als Arzt im Praktikum 

2. — 

Eλλάς Πτυχίο Ιατρικής 1) Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 

2) Σχολή Επιοτηµών Υγείας, Τµήµα 
Ιατρικής Πανεπιοτηµίου 

 

España Título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía 

Ministerio de Educación y Cultura/ 
El rector de una Universidad 

 

France Diplôme d'Etat de docteur en médecine Universités  

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 

Italia Diploma di laurea in medicina e 
chirurgia 

Università Diploma di abilitazione all'esercizio 
della medicina e chirurgia 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine 
chirurgie et accouchements 

Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  

Österreich 1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.)

2. Diplom über die spezifische 
Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

1. Medezinische Fakultät einer 
Universität 

2. Österreichische Ärztekammer 

 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

Universidades Diploma comprovativo da conclusão do 
internato geral emitido pelo Ministério 
da Saúde 
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Attest vedlagt kvalifikasjonsbeviset 

Suomi/Finland Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
medicine licentiatexamen 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

2. Kuopion yliopisto 

3. Oulun yliopisto 

4. Tampereen yliopisto 

5. Turun yliopisto 

Todistus lääkärin 
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ examensbevis om tilläggsutbildning 
för läkare inom primärvården 

Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som 
utfärdas av Socialstyrelsen 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 
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VEDLEGG B 

Betegnelser for diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for leger med spesialistutdanning 
 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset 
Attest vedlagt 
kvalifikasjons-

beviset 

Belgique/ 

België/Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist/Titre professionnel particulier de médecin 
spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de 
la Santé publique 

 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen  

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Countryesärztekammer  

Eλλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νοµαρχιακή Аυτοδιοίκηση 

2. Νοµαρχία 

 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura  

France 1. Certificat d'études spéciales de médecine 

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 

3. Certificat d'études spéciales de médecine 

4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation 
complémentaire qualifiante de médecine 

1. 3. 4. Universités 

2. Conseil de l'Ordre des médecins 

 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority  

Italia Diploma di medico specialista Universitá  

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique  

Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie 
(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst 

3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie 
Commissie (HVRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst 

 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer  

Portugal 1. Grau de assistente e/ou 

2. Titulo de especialista 

1. Ministério da Saúde 

2. Ordem dos Médicos 

 

Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 

2. Kuopion yliopisto 

3. Oulun yliopisto 

4. Tampereen yliopisto 

5. Turun yliopisto 

 

Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av 
Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen  

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist training Competent authority  
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VEDLEGG C 

Betegnelser for spesialistutdanning i medisin 

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Anestesiologi 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie  

Danmark Anæstesiologi  

Deutschland Anästhesiologie  

Eλλάς Aναισθησιολογία  

España Anestesiología y Reanimación  

France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale  

Ireland Anaesthesia  

Italia Anestesia e rianimazione  

Luxembourg Anesthésie-réanimation  

Nederland Anesthesiologie  

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin  

Portugal Anestesiologia  

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård  

Sverige Anestesi och intensivvård  

United Kingdom Anaesthetics  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Generell kirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie/heelkunde  

Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme  

Deutschland Chirurgie  

Eλλάς Χειρουργική  

España Cirugía general y del aparato digestivo  

France Chirurgie générale  

Ireland General surgery  

Italia Chirurgia generale  

Luxembourg Chirurgie générale  

Nederland Heelkunde  

Österreich Chirurgie  

Portugal Cirurgia geral  

Suomi/Finland Yleiskirurgia / allmän kirurgi  

Sverige Kirurgi  

United Kingdom General surgery  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 

Nevrokirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie  

Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme  

Deutschland Neurochirurgie  

Eλλάς Νευροχειρουργική  

España Neurocirugía  

France Neurochirurgie  

Ireland Neurological surgery  

Italia Neurochirurgia  

Luxembourg Neurochirurgie  

Nederland Neurochirurgie  

Österreich Neurochirurgie  

Portugal Neurocirurgia  

Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi  

Sverige Neurokirurgi  

United Kingdom Neurosurgery  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde  

Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp  

Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe  

Eλλάς Μαιευτική-Γυναικολογία  

España Obstetricia y ginecología  

France Gynécologie — obstétrique  

Ireland Obstetrics and gynaecology  

Italia Ginecologia e ostetricia  

Luxembourg Gynécologie — obstétrique  

Nederland Verloskunde en gynaecologie  

Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe  

Portugal Ginecologia e obstetrícia  

Suomi/Finland Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar  

Sverige Obstetrik och gynekologi  

United Kingdom Obstetrics and gynaecology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Indremedisin 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Médecine interne/inwendige geneeskunde  

Danmark Intern medicin  

Deutschland Innere Medizin  

Eλλάς Παθολογία  

España Medicina interna  

France Médecine interne  

Ireland General medicine  

Italia Medicina interna  

Luxembourg Médecine interne  

Nederland Inwendige geneeskunde  

Österreich Innere Medizin  

Portugal Medicina interna  

Suomi/Finland Sisätaudit / inre medicin  

Sverige Internmedicin  

United Kingdom General (internal) medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Øyesykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien Ophtalmologie/oftalmologie  

Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme  

Deutschland Augenheilkunde  

Eλλάς Οφθαλµολία  

España Oftalmología  

France Ophtalmologie  

Ireland Ophthalmology  

Italia Oftalmologia  

Luxembourg Ophtalmologie  

Nederland Oogheelkunde  

Österreich Augenheilkunde und Optometrie  

Portugal Oftalmologia  

Suomi/Finland Silmätaudit / ögonsjukdomar  

Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)  

United Kingdom Ophthalmology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Øre-nese-halssykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie  

Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme  

Deutschland Hals-Nase-Ohrenheilkunde  

Eλλάς Ωτορινολαρυγγολογία  

España Otorrinolaringología  

France Oto-rhino-laryngologie  

Ireland Otolaryngology  

Italia Otorinolaringoiatria  

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie  

Nederland keel-, neus- en oorheelkunde  

Österreich Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten  

Portugal Otorrinolaringologia  

Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar  

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)  

United Kingdom Otolaryngology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Barnesykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Pédiatrie/pediatrie  

Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn  

Deutschland Kinderheilkunde  

Eλλάς Παιδιατρική  

España Pediatría sus áreas específicas  

France Pédiatrie  

Ireland Paediatrics  

Italia Pédiatria  

Luxembourg Pédiatrie  

Nederland Kindergeneeskunde  

Österreich Kinder- und Jugendheilkunde  

Portugal Pediatria  

Suomi/Finland Lastentaudit / barnsjukdomar  

Sverige Barn- och ungdomsmedicin  

United Kingdom Paediatrics  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Lungesykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Pneumologie  

Danmark Medicinske lungesygdomme  

Deutschland Pneumologie  

Eλλάς Φυµατιολογία-Πνευµονολογία  

España Neumología  

France Pneumologie  

Ireland Respiratory medicine  

Italia Malattie dell'apparato respiratorio  

Luxembourg Pneumologie  

Nederland Longziekten en tuberculose  

Österreich Lungenkrankheiten  

Portugal Pneumologia  

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi  

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)  

United Kingdom Respiratory medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Urologi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Urologie  

Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme  

Deutschland Urologie  

Eλλάς Ουρολογία  

España Urología  

France Urologie  

Ireland Urology  

Italia Urologia  

Luxembourg Urologie  

Nederland Urologie  

Österreich Urologie  

Portugal Urologia  

Suomi/Finland Urologia / urologi  

Sverige Urologi  

United Kingdom Urology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Ortopedisk kirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde  

Danmark Ortopædisk kirurgi  

Deutschland Orthopädie  

Eλλάς Ορθοπεδική  

España Traumatología y cirugía ortopédica  

France Chirurgie orthopédique et traumatologie  

Ireland Orthopaedic surgery  

Italia Ortopedia e traumatologia  

Luxembourg Orthopédie  

Nederland Orthopedie  

Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie  

Portugal Ortopedia  

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi  

Sverige Ortopedi  

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Patologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Anatomie pathologique/pathologische anatomie  

Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser  

Deutschland Pathologie  

Eλλάς Παθολογική Ανατοµική  

España Anatomía patológica  

France Anatomie et cytologie pathologiques  

Ireland Morbid anatomy and histopathology  

Italia Anatomia patologica  

Luxembourg Anatomie pathologique  

Nederland Pathologie  

Österreich Pathologie  

Portugal Anatomia patológica  

Suomi/Finland Patologia / patologi  

Sverige Klinisk patologi  

United Kingdom Histopathology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Nevrologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Neurologie  

Danmark Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme  

Deutschland Neurologie  

Eλλάς Νευρολγία  

España Neurología  

France Neurologie  

Ireland Neurology  

Italia Neurologia  

Luxembourg Neurologie  

Nederland Neurologie  

Österreich Neurologie  

Portugal Neurologia  

Suomi/Finland Neurologia / neurologi  

Sverige Neurologi  

United Kingdom Neurology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Psykiatri 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Psychiatrie  

Danmark Psykiatri  

Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie  

Eλλάς Ψυχιατρική  

España Psiquiatría  

France Psychiatrie  

Ireland Psychiatry  

Italia Psichiatria  

Luxembourg Psychiatrie  

Nederland Psychiatrie  

Österreich Psychiatrie  

Portugal Psiquiatria  

Suomi/Finland Psykiatria / psykiatri  

Sverige Psykiatri  

United Kingdom General psychiatry  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Diagnostisk radiologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/röntgendiagnose  

Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse  

Deutschland Diagnostische Radiologie  

Eλλάς Ακτινοδιαγνωστική  

España Radiodiagnóstico  

France Radiodiagnostic et imagerie médicale  

Ireland Diagnostic radiology  

Italia Radiodiagnostica  

Luxembourg Radiodiagnostic  

Nederland Radiologie  

Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik  

Portugal Radiodiagnóstico  

Suomi/Finland Radiologia / radiologi  

Sverige Medicinsk radiologi  

United Kingdom Clinical radiology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Radioterapi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie  

Danmark Onkologi  

Deutschland Strahlentherapie  

Eλλάς Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία  

España Oncología radioterápica  

France Oncologie radiothérapique  

Ireland Radiotherapy  

Italia Radioterapia  

Luxembourg Radiothérapie  

Nederland Radiotherapie  

Österreich Strahlentherapie/Radioonkologie  

Portugal Radioterapia  

Suomi/Finland Syöpätaudit / cancersjukdomar  

Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)  

United Kingdom Clinical oncology  



Nr. 23/352  8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 
 

 
  

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Klinisk biologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Biologie clinique/klinische biologie  

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España Análisis clínicos  

France Biologie médicale  

Ireland   

Italia Patologia clinica  

Luxembourg Biologie clinique  

Nederland   

Österreich Medizinische Biologie  

Portugal Patologia clínica  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Biologisk hematologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France Hématologie  

Ireland   

Italia   

Luxembourg Hématologie biologique  

Nederland   

Österreich   

Portugal Hematologia clínica  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Medisinsk mikrobiologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Klinisk mikrobiologi  

Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  

Eλλάς 1. Ιατρική Βιοπαθολογία 
2. Μικροβιολογία 

 

España Microbiología y parasitología  

France   

Ireland Microbiology  

Italia Microbiologia e virologia  

Luxembourg Microbiologie  

Nederland Medische microbiologie  

Österreich Hygiene und Mikrobiologie  

Portugal   

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi  

Sverige Klinisk bakteriologi  

United Kingdom Medical microbiology and virology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Klinisk kjemi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Klinisk biokemi  

Deutschland   

Eλλάς   

España Bioquímica clínica  

France   

Ireland Chemical pathology  

Italia Biochimica clinica  

Luxembourg Chimie biologique  

Nederland Klinische chemie  

Österreich Medizinische und chemische Labordiagnostik  

Portugal   

Suomi/Finland Kliininen kemia / klinisk kemi  

Sverige Klinisk kemi  

United Kingdom Chemical pathology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Immunologi og transfusjonsmedisin 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Klinisk immunologi  

Deutschland   

Eλλάς   

España Immunología  

France   

Ireland Clinical immunology  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich Immunologie  

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige Klinisk immunologi  

United Kingdom Immunology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Plastikkirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en 
esthetische heelkunde 

 

Danmark Plastikkirurgi  

Deutschland Plastische Chirurgie  

Eλλάς Πλαστική Χειρουργική  

España Cirugía plástica y reparadora  

France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique  

Ireland Plastic surgery  

Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva  

Luxembourg Chirurgie plastique  

Nederland Plastische chirurgie  

Österreich Plastische Chirurgie  

Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva  

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi  

Sverige Plastikkirurgi  

United Kingdom Plastic surgery  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Torakskirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax  

Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme  

Deutschland Herzchirurgie  

Eλλάς Χειρουργική Θώρακος  

España Cirugía torácica  

France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire  

Ireland Thoracic surgery  

Italia Chirurgia toracica  

Luxembourg Chirurgie thoracique  

Nederland Cardio-thoracale chirurgie  

Österreich   

Portugal Cirurgia cardiotorácica  

Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi  

Sverige Thoraxkirurgi  

United Kingdom Cardo-thoracic surgery  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Barnekirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland Kinderchirurgie  

Eλλάς Χειρουργική Παίδων  

España Cirugía pediátrica  

France Chirurgie infantile  

Ireland Paediatric surgery  

Italia Chirurgia pediatrica  

Luxembourg Chirurgie pédiatrique  

Nederland   

Österreich Kinderchirurgie  

Portugal Cirurgia pediátrica  

Suomi/Finland Lastenkirurgia / barnkirurgi  

Sverige Barn- och ungdomskirurgi  

United Kingdom Paediatric surgery  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Karkirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde  

Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Αγγειοχειρουργική  

España Angiología y cirugía vascular  

France Chirurgie vasculaire  

Ireland   

Italia Chirurgia vascolare  

Luxembourg Chirurgie vasculaire  

Nederland   

Österreich   

Portugal Cirurgia vascular  

Suomi/Finland Verisuonikirurgia / kärlkirurgi  

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Hjertesykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Cardiologie  

Danmark Kardiologi  

Deutschland   

Eλλάς Καρδιολoγία  

España Cardiología  

France Pathologie cardio-vasculaire  

Ireland Cardiology  

Italia Cardiologia  

Luxembourg Cardiologie et angiologie  

Nederland Cardiologie  

Österreich   

Portugal Cardiologia  

Suomi/Finland Kardiologia / kardiologi  

Sverige Kardiologi  

United Kingdom Cardiology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 

Fordøyelsessykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie/gastroenterologie  

Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Γαστρεντερολογία  

España Aparato digestivo  

France Gastro-entérologie et hépatologie  

Ireland Gastro-enterology  

Italia Gastroenterologia  

Luxembourg Gastro-entérologie  

Nederland Gastro-enterologie  

Österreich   

Portugal Gastrenterologia  

Suomi/Finland Gastroenterologia / gastroenterologi  

Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi  

United Kingdom Gastro-enterology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Revmatologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Rhumatologie/reumatologie  

Danmark Reumatologi  

Deutschland   

Eλλάς Ρευµατολογία  

España Reumatología  

France Rhumatologie  

Ireland Rheumatology  

Italia Reumatologia  

Luxembourg Rhumatologie  

Nederland Reumatologie  

Österreich   

Portugal Reumatologia  

Suomi/Finland Reumatologia / reumatologi  

Sverige Reumatologi  

United Kingdom Rheumatology  



Nr. 23/358  8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 
 

 
  

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Blodsykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Αιµατολογία  

España Hematología y hemoterapia  

France   

Ireland Haematology  

Italia Ematologia  

Luxembourg Hématologie  

Nederland   

Österreich   

Portugal Imuno-hemoterapia  

Suomi/Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi  

Sverige Hematologi  

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 

Endokrinologi 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Ενδοκρινολογία  

España Endocrinología y nutrición  

France Endocrinologie, maladies métaboliques  

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio  

Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition  

Nederland   

Österreich   

Portugal Endocrinologia  

Suomi/Finland Endokrinologia / endokrinologi  

Sverige Endokrina sjukdomar  

United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Fysikalsk medisin og rehabilitering 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie  

Danmark   

Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin  

Eλλάς Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση  

España Rehabilitación  

France Rééducation et réadaptation fonctionnelles  

Ireland   

Italia Medicina fisica e riabilitazione  

Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles  

Nederland Revalidatiegeneeskunde  

Österreich Physikalische Medizin  

Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação  

Suomi/Finland Fysiatria / fysiatri  

Sverige Rehabiliteringsmedicin  

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Stomatologi 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España Estomatología  

France Stomatologie  

Ireland   

Italia Odontostomatologia  

Luxembourg Stomatologie  

Nederland   

Österreich   

Portugal Estomatologia  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Nevropsykiatri 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie  

Danmark   

Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)  

Eλλάς Νευρολογία - Ψυχιατρική  

España   

France Neuropsychiatrie  

Ireland   

Italia Neuropsichiatria  

Luxembourg Neuropsychiatrie  

Nederland Zenuw- en zielsziekten  

Österreich Neurologie und Psychiatrie  

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie  

Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme  

Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten  

Eλλάς ∆ερµατολογία - Αφροδισιολογία  

España Dermatología médico-quirúrgica y venereología  

France Dermatologie et vénéréologie  

Ireland   

Italia Dermatologia e venerologia  

Luxembourg Dermato-vénéréologie  

Nederland Dermatologie en venerologie  

Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten  

Portugal Dermatovenereologia  

Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi  

Sverige Hud- och könssjukdomar  

United Kingdom   
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Hudsykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Dermatology  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Dermatology  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Veneriske sykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Venereology  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Genito-urinary medicine  



Nr. 23/362  8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 
 

 
  

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Radiologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland Radiologie  

Eλλάς Ακτινολογία - Ραδιολογία  

España Electrorradiología  

France Electro-radiologie  

Ireland   

Italia Radiologia  

Luxembourg Électroradiologie  

Nederland Radiologie  

Österreich Radiologie  

Portugal Radiologia  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Tropemedisin 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Tropical medicine  

Italia Medicina tropicale  

Luxembourg   

Nederland   

Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene  

Portugal Medicina tropical  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Tropical medicine  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Barne- og ungdomspsykiatri 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Børne- og ungdomspsykiatri  

Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie  

Eλλάς Παιδοψυχιατρική  

España   

France Pédo-psychiatrie  

Ireland Child and adolescent psychiatry  

Italia Neuropsichiatria infantile  

Luxembourg Psychiatrie infantile  

Nederland   

Österreich   

Portugal Pedopsiquiatria  

Suomi/Finland Lastenpsykiatria / barnpsykiatri  

Sverige Barn- och ungdomspsykiatri  

United Kingdom Child and adolescent psychiatry  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Geriatri 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme  

Deutschland   

Eλλάς   

España Geriatría  

France   

Ireland Geriatrics  

Italia Geriatria  

Luxembourg   

Nederland Klinische geriatrie  

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland Geriatria / geriatri  

Sverige Geriatrik  

United Kingdom Geriatrics  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Nyresykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Νεφρολογία  

España Nefrología  

France Néphrologie  

Ireland Nephrology  

Italia Nefrologia  

Luxembourg Néphrologie  

Nederland   

Österreich   

Portugal Nefrologia  

Suomi/Finland Nefrologia / nefrologi  

Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)  

United Kingdom Renal medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Infeksjonssykdommer 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Infektionsmedicin  

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Communicable diseases  

Italia Malattie infettive  

Luxembourg   

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland Infektiosairaudet / infektionssjukdomar  

Sverige Infektionssjukdomar  

United Kingdom Infectious diseases  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Samfunnsmedisin 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Samfundsmedicin  

Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen  

Eλλάς Κοινωνική Ιατρική  

España Medicina preventiva y salud pública  

France Santé publique et médecine sociale  

Ireland Community medicine  

Italia Igiene e medicina sociale  

Luxembourg Santé publique  

Nederland Maatschappij en gezondheid  

Österreich Sozialmedizin  

Portugal   

Suomi/Finland Terveydenhuolto / hälsovård  

Sverige Socialmedicin  

United Kingdom Public health medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Klinisk farmakologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Klinisk farmakologi  

Deutschland Pharmakologie und Toxikologie  

Eλλάς   

España Farmacología clínica  

France   

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich Pharmakologie und Toxikologie  

Portugal   

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling  

Sverige Klinisk farmakologi  

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Arbeidsmedisin 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde  

Danmark Arbejdsmedicin  

Deutschland Arbeitsmedizin  

Eλλάς Ιατρική της Εργασίας  

España   

France Médecine du travail  

Ireland Occupational medicine  

Italia Medicina del lavoro  

Luxembourg Médecine du travail  

Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 

 

Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin  

Portugal Medicina do trabalho  

Suomi/Finland Työterveyshuolto / företagshälsovård  

Sverige Yrkes- och miljömedicin  

United Kingdom Occupational medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Allergologi 

Utdanningens korteste varighet: 3 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme  

Deutschland   

Eλλάς Αλλεργιολογία  

España Alergología  

France   

Ireland   

Italia Allergologia ed immunologia clinica  

Luxembourg   

Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde  

Österreich   

Portugal Imuno-alergologia  

Suomi/Finland   

Sverige Allergisjukdomar  

United Kingdom   
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Gastroenterologisk kirurgi 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen  

Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme  

Deutschland   

Eλλάς   

España Cirugía del aparato digestivo  

France Chirurgie viscérale et digestive  

Ireland   

Italia Chirurgia dell'apparato digestivo  

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique  

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi  

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Nukleærmedisin 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde  

Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  

Deutschland Nuklearmedizin  

Eλλάς Πυρηνική Ιατρική  

España Medicina nuclear  

France Médecine nucléaire  

Ireland   

Italia Medicina nucleare  

Luxembourg Médecine nucléaire  

Nederland Nucleaire geneeskunde  

Österreich Nuklearmedizin  

Portugal Medicina nuclear  

Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin  

Sverige   

United Kingdom Nuclear medicine  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Akuttmedisin 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Accident and emergency medicine  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom Accident and emergency medicine  

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Klinisk nevrofysiologi 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark Klinisk neurofysiologi  

Deutschland   

Eλλάς   

España Neurofisiología clínica  

France   

Ireland Neurophysiology  

Italia   

Luxembourg   

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi  

Sverige Klinisk neurofysiologi  

United Kingdom Clinical neurophysiology  
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Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Kjevekirurgi (grunnutdanning som lege) 

Utdanningens korteste varighet: 5 år 
 

Belgique/België/Belgien   

Danmark   

Deutschland   

Eλλάς   

España Cirugía oral y maxilofacial  

France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie  

Ireland   

Italia Chirurgia maxillo-facciale  

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale  

Nederland   

Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  

Portugal   

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kingdom   

 

Land Betegnelse for kvalifikasjonsbeviset 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning som lege og tannlege) 

Utdanningens korteste varighet: 4 år 
 

Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie 

 

Danmark   

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  

Eλλάς   

España   

France   

Ireland Oral and maxillo-facial surgery  

Italia   

Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale  

Nederland   

Österreich   

Portugal   

Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi  

Sverige   

United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery“  
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ERKLÆRINGER

Erklæring fra Kommisjonen

Kommisjonen understreker at det vil bli foretatt studier og framlagt rapporter – og om nødvendig forslag 
til regelverk – forutsatt at de nødvendige ressursene stilles til rådighet.

Erklæring fra Kommisjonen

Spørsmålet om godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifi kasjonsbevis ervervet utenfor 
Den europeiske union oppstår bare med hensyn til et ganske lite antall fellesskapsborgere. I traktaten er 
det faktisk ikke fastsatt noe rettslig grunnlag for å lette godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre 
kvalifi kasjonsbevis ervervet av tredjestatsborgere.

Spørsmålet om godkjenning av kvalifi kasjonsbevis ervervet i tredjestater er allerede diskutert i komiteene 
med representanter for de nasjonale myndigheter med ansvar for å gjennomføre gjensidig godkjenning av 
diplomer.

De europeiske fellesskaps domstol har nettopp fastlagt nye prinsipper som må anvendes av medlemsstatene 
i denne sammenheng (se dom av 14.9.2000 i sak C-238/98 Hocsman).

Kommisjonen vil kartlegge de situasjoner som ennå ikke er løst og vil om nødvendig foreslå hensiktsmes-
sige løsninger i framtidige forslag.

Felles erklæring fra Parlamentet/Rådet/Kommisjonen

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen deler den oppfatning at det er viktig å ha konsoliderte vers-
joner som er lett tilgjengelige for alle, av de lovtekster som får anvendelse på området gjensidig godkjen-
ning av kvalifi kasjonsbeviser.

Med henblikk på dette er det gjort mye konsolideringsarbeid gjennom vedtakelsen av rådsdirektiv 93/16/
EØF (fri bevegelighet for leger) og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/42/EF (tredje generelle ord-
ning). Videre har Kommisjonen gjort brukerveiledningen til den generelle ordningen for godkjenning av 
faglige kvalifi kasjoner tilgjengelig for brukerne.

Kommisjonen har til hensikt å videreføre denne innsatsen i to stadier: først har den planer om å integrere 
sektordirektivene i en konsolidert ramme. Kommisjonen vil så undersøke muligheten for å konsolidere 
direktivene om den generelle ordningen for å fortsette å forenkle regelverket og ytterligere lette adgangen 
til å yte tjenester i lys av konklusjonene fra Lisboa-toppmøtet.

Kommisjonen vil også undersøke utviklingen i den særskilte opplæringen av allmennpraktiserende leger i 
medlemsstatene og omfanget av problemene som ville oppstå som følge av ulikheter i varighet og innhold. 
Dersom det foreligger et behov, vil Kommisjonen framlegge forslag om en senere samordning med hensyn 
til dette.

Kommisjonen vil framlegge resultatene av sitt arbeid senest i 2003.

Europaparlamentet og Rådet merker seg Kommisjonens hensikter og at de vil bli holdt underrettet om de 
framskritt som gjøres.

__________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/5/EF

av 16. februar 1998

om lettelse av adgangen til å utøve advokatyrket på permanent grunnlag i en 
annen medlemsstat enn staten der den faglige kvalifikasjonen er ervervet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 49 og artikkel 57 nr. 1 og 2 første og 
tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 7 A skal det indre marked 
utgjøre et område uten indre grenser. I henhold til 
traktatens artikkel 3 bokstav c) er fjerning av hindringer 
for den frie bevegelighet for personer og tjenester 
mellom medlemsstatene ett av Fellesskapets mål. For 
medlemsstatenes borgere innebærer dette bl.a. muligheten 
til å utøve et yrke, enten som selvstendig næringsdrivende 
eller som lønnstaker, i en annen medlemsstat enn staten 
der de ervervet sine faglige kvalifikasjoner.

2) I henhold til rådsdirektiv 89/48/EØF av 21. desember 
1988 om en generell ordning for godkjenning av 
diplomer for høyere yrkeskompetansegivende utdanning 
av minst tre års varighet(4), kan en advokat som er fullt 
kvalifisert i en medlemsstat, allerede anmode om å få 
sitt diplom godkjent med henblikk på å etablere seg i en 
annen medlemsstat for å utøve advokatyrket der, med den 
yrkestittel som brukes i vedkommende stat. Formålet med 
direktiv 89/48/EØF er å sikre at en advokat integreres i 
yrket i vertsstaten, og direktivet tar verken sikte på å 
endre reglene for yrket i vedkommende stat eller å holde 
advokaten utenfor virkeområdet for slike regler.

3) Mens visse advokater kan bli raskt integrert i yrket i 
vertsstaten, blant annet ved å bestå en egnethetsprøve som 
fastsatt i direktiv 89/48/EØF, bør andre fullt kvalifiserte 
advokater kunne oppnå slik integrering etter et visst 

tidsrom med yrkespraksis i vertsstaten under hjemstatens 
yrkestitler eller fortsette å praktisere under hjemstatens 
yrkestitler.

4) Ved utløpet av dette tidsrommet bør advokaten 
kunne integreres i yrket i vertsstaten etter at det er 
kontrollert at vedkommende har yrkeserfaring fra denne 
medlemsstaten.

5) Det er berettiget med tiltak på dette området på 
fellesskapsplan ikke bare fordi de, sammenlignet med den 
generelle ordningen for godkjenning av diplomer, gjør det 
lettere for advokater å bli integrert i yrket i en vertsstat, 
men også fordi de ved å gjøre det mulig for advokater 
å praktisere under hjemstatens yrkestitler på permanent 
grunnlag i en vertsstat, dekker behovene for juridiske 
tjenester hos de forbrukere som på grunn av den økende 
handelsstrømmen som særlig skyldes det indre marked, 
søker råd når de foretar transaksjoner over landegrensene 
der folkeretten, fellesskapsretten og nasjonal lovgivning 
ofte overlapper hverandre.

6) Det er også berettiget med tiltak på fellesskapsplan fordi 
det bare er et fåtall medlemsstater som på sitt territorium 
allerede tillater at advokatvirksomhet, bortsett fra som 
tjenesteyting, drives av advokater fra andre medlemsstater 
som praktiserer under hjemstatens yrkestitler. I 
medlemsstater der denne muligheten finnes, er 
imidlertid bestemmelsene om f.eks. virksomhetsområdet 
og plikten til å registrere seg hos vedkommende 
myndigheter svært ulike. Så ulike situasjoner fører til 
forskjellsbehandling og konkurransevridning mellom 
advokater fra medlemsstatene og utgjør en hindring for 
fri bevegelighet. Bare et direktiv som fastsetter vilkårene 
for yrkesutøvelse, bortsett fra som tjenesteyting, for 
advokater som praktiserer under hjemstatens yrkestitler, 
kan løse disse vanskelighetene og gi advokater og 
forbrukere av juridiske tjenester i alle medlemsstater de 
samme mulighetene.

2003/EØS/23/68

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 14.3.1998, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 39.

(1)    EFT C 128 av 24.5.1995, s. 6 og EFT C 355 av 25.11.1996, s. 19.
(2)    EFT C 256 av 2.10.1995, s. 14.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 1996 (EFT C 198 av 8.7.1996, s. 85), 

Rådets felles holdning av 24. juli 1997 (EFT C 297 av 29.9.1997, s. 6), 
europaparlamentsbeslutning av 19. november 1997. (Rådsbeslutning av 15. 
desember 1997).

(4)    EFT L 19 av 24.1.1989, s. 16.
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7) I samsvar med sitt formål omfatter dette direktiv ikke 
regler for rent innenlandske situasjoner og berører 
nasjonale regler for advokatyrket bare i den grad det er 
nødvendig for å nå direktivets mål på en virkningsfull 
måte. Det berører særlig ikke nasjonal lovgivning som 
regulerer adgang til og utøvelse av advokatyrket under 
yrkestittelen som brukes i vertsstaten.

8) Advokater som omfattes av dette direktiv, bør pålegges å 
registrere seg hos vedkommende myndighet i vertsstaten 
slik at myndigheten kan påse at de overholder gjeldende 
regler for yrkesmessig vandel i vertsstaten. Virkningen 
av slik registrering med hensyn til rettskrets, instanser 
og domstoltyper der advokater kan praktisere, avgjøres 
av den lovgivning som får anvendelse på advokater i 
vertsstaten.

9) Advokater som ikke er integrert i yrket i vertsstaten, bør 
praktisere i denne staten under hjemstatens yrkestittel for 
å sikre at forbrukerne får god informasjon og for å skille 
mellom slike advokater og advokater fra vertsstaten som 
praktiserer under yrkestittelen som brukes der.

10) Advokater som omfattes av dette direktiv, bør ha 
tillatelse til å drive juridisk rådgivning særlig om 
hjemstatens lovgivning, om fellesskapsrett, om folkerett 
og om vertsstatens lovgivning. For tjenesteyting er dette 
allerede tillatt i henhold til rådsdirektiv 77/249/EØF 
av 22. mars 1977 med henblikk på å lette den faktiske 
gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester(1). 
Det bør likevel fastsettes en mulighet, som i direktiv 
77/249/EØF, til å utelukke utferdigelse av visse formelle 
dokumenter som gjelder fast eiendom og dødsbo fra 
virksomheten til advokater som praktiserer i Det forente 
kongerike og Irland under hjemstatens yrkestitler. Dette 
direktiv berører på ingen måte de bestemmelser som i 
alle medlemsstater forbeholder visse virksomhetsyper 
for andre yrker enn advokatyrket. Bestemmelsen i 
direktiv 77/249/EØF om muligheten vertsstaten har til å 
kreve at en advokat som praktiserer under sin hjemstats 
yrkestittel, arbeider i fellesskap med en lokal advokat når 
vedkommende representerer eller forsvarer en klient ved 
rettergang, bør også innarbeides i dette direktiv. Dette 

kravet må fortolkes i lys av rettspraksis ved De europeiske 
fellesskaps domstol, særlig dens dom av 25. februar 1988 
i sak 427/85, Kommisjonen mot Tyskland(2).

11) For å sikre at rettsvesenet virker på en tilfredsstillende 
måte, bør medlemsstatene gjennom særlige regler 
ha mulighet til å forbeholde adgang til de øverste 
domstolene for spesialiserte advokater, uten at dette 
hindrer integrering av medlemsstatenes advokater som 
oppfyller de nødvendige kravene.

12) En advokat som i vertsstaten er registrert under 
hjemstatens yrkestittel, må fortsatt være registrert hos 
vedkommende myndighet i hjemstaten for å kunne 
opprettholde sin status som advokat og være omfattet av 
dette direktiv. Av denne grunn er det helt nødvendig med 
et nært samarbeid mellom vedkommende myndigheter, 
særlig i forbindelse med eventuelle disiplinærsaker.

13) Advokater som omfattes av dette direktiv, enten de 
er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende i 
hjemstaten, kan praktisere advokatyrket som lønnstakere 
i vertsstaten dersom denne staten gir samme mulighet til 
sine egne advokater.

14) Når dette direktiv har som mål å gjøre det mulig for 
advokater å praktisere i en annen medlemsstat under 
hjemstatens yrkestittel, er det også for å gjøre det lettere 
for dem å oppnå vertsstatens yrkestittel. Etter traktatens 
artikkel 48 og 52, som fortolket av Domstolen, må 
vertsstaten ta hensyn til enhver yrkeserfaring som er 
ervervet på dens territorium. Etter at en advokat faktisk og 
regelmessig har drevet virksomhet i vertsstaten innenfor 
denne statens lovgivning, herunder fellesskapsrett, i tre 
år, kan vedkommende med rimelighet antas å ha ervervet 
den ferdighet som er nødvendig for å bli fullt ut integrert 
i advokatyrket der. Ved utløpet av dette tidsrommet bør 
en advokat som, med forbehold om verifisering, kan 
framlegge bevis for faglig dyktighet i vertsstaten, kunne 
oppnå vertsstatens yrkestittel. Dersom tidsrommet med 
faktisk og regelmessig yrkesvirksomhet på minst tre 
år omfatter et kortere tidsrom med praksis innenfor 
vertsstatens lovgivning, skal myndigheten også ta hensyn 
til all annen kunnskap om denne statens lovgivning, 
som den kan etterprøve ved et intervju. Dersom det 

(1)    EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994. (2)    Samling 1988, s. 1123.
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ikke framlegges bevis for at disse vilkårene er oppfylt, 
må beslutningen som vedkommende myndighet i 
vertsstaten treffer om ikke å gi statens yrkestittel 
etter forenklingsordningen knyttet til disse vilkårene, 
begrunnes og kunne bringes inn for domstolen etter 
nasjonal lovgivning.

15) Av økonomiske og yrkesmessige årsaker er det blitt en 
økende tendens til at advokater i Fellesskapet praktiserer 
i gruppe, også i form av sammenslutninger. Det forhold 
at advokater tilhører en advokatgruppe i hjemstaten 
bør ikke brukes som et påskudd til å hindre dem i eller 
gjøre det vanskelig for dem å etablere seg i vertsstaten. 
Medlemsstatene bør likevel kunne treffe egnede tiltak 
med det rettmessige mål å sikre yrkets uavhengighet. Det 
bør gis visse garantier i de medlemsstater som tillater 
praksis i advokatgruppe —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Mål, virkeområde og definisjoner

1. Målet med dette direktiv er å lette adgangen til å utøve 
advokatyrket på permanent grunnlag i egenskap av selvstendig 
næringsdrivende eller som lønnstaker i en annen medlemsstat 
enn staten der den faglige kvalifikasjonen er ervervet.

2. I dette direktiv menes med

a) «advokat»: enhver person som er borger av en medlemsstat 
og som har tillatelse til å utøve sin yrkesvirksomhet under 
en av følgende yrkestitler:

Belgia Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Danmark Advokat

Tyskland Rechtsanwalt

Hellas Λικηγορος

Spania Abogado/Advocat/Avogado/
 Abokatu

Frankrike Avocat

Irland Barrister/Solicitor

Italia Avvocato

Luxembourg Avocat

Nederland Advocaat

Østerrike Rechtsanwalt

Portugal Advogado

Finland Asianajaja/Advokat

Sverige Advokat

Det forente kongerike Advocate/Barrister/Solicitor

b) «hjemstat»: den medlemsstat der en advokat ervervet 
retten til å bruke en av yrkestitlene nevnt i bokstav a) 
før vedkommende praktiserer advokatyrket i en annen 
medlemsstat,

c) «vertsstat»: den medlemsstat der en advokat praktiserer i 
henhold til dette direktiv,

d) «hjemstatens yrkestittel»: den yrkestittel som brukes i 
medlemsstaten der en advokat ervervet retten til å bruke 
tittelen før vedkommende praktiserer advokatyrket i 
vertsstaten,

e) «advokatgruppe»: enhver enhet, med eller uten status som 
rettssubjekt, som er dannet i samsvar med en medlemsstats 
lovgivning, der advokater driver sin yrkesvirksomhet i en 
gruppe under felles navn,

f) «aktuell yrkestittel» eller «det aktuelle yrke»: den 
yrkestittel eller det yrke som reguleres av vedkommende 
myndighet som en advokat har registrert seg hos i henhold 
til artikkel 3, og «vedkommende myndighet» er denne 
myndigheten.

3. Dette direktiv får anvendelse både på advokater som 
praktiserer som selvstendig næringsdrivende og på advokater 
som praktiserer som lønnstakere i hjemstaten og, med 
forbehold for artikkel 8, i vertsstaten.

4. Utøvelse av advokatyrket i henhold til dette direktiv 
skal ikke omfatte tjenesteyting, som omhandles i direktiv 
77/249/EØF.

Artikkel 2

Rett til å praktisere under hjemstatens yrkestittel

Enhver advokat skal ha rett til å utøve de former for virksomhet 
som er nevnt i artikkel 5, på permanent grunnlag, i enhver 
annen medlemsstat.

Integrering i advokatyrket i vertsstaten er underlagt 
bestemmelsene i artikkel 10.

Artikkel 3

Registrering hos vedkommende myndighet

1. En advokat som ønsker å praktisere i en annen 
medlemsstat enn staten der vedkommende ervervet sine 
faglige kvalifikasjoner, skal registrere seg hos vedkommende 
myndighet i denne medlemsstaten.
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2. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal registrere 
advokaten ved framlegging av en attest som bekrefter 
registrering hos vedkommende myndighet i hjemstaten. 
Myndigheten kan kreve at den attesten som er utstedt av 
vedkommende myndighet i hjemstaten, ikke skal være mer enn 
tre måneder gammel når den framlegges. Den skal underrette 
vedkommende myndighet i hjemstaten om registreringen.

3. Ved anvendelse av nr. 1 gjelder:

— i Det forente kongerike og Irland skal advokater som 
praktiserer under en annen yrkestittel enn titlene som 
brukes i Det forente kongerike og Irland, registrere seg 
enten hos vedkommende myndighet for yrket «barrister» 
eller «advocate» eller hos vedkommende myndighet for 
yrket «solicitor»,

— i Det forente kongerike skal vedkommende myndighet for 
en «barrister» fra Irland være vedkommende myndighet 
for yrket «barrister» eller «advocate», og vedkommende 
myndighet for en «solicitor» fra Irland skal være 
vedkommende myndighet for yrket «solicitor»,

— i Irland skal vedkommende myndighet for en «barrister» 
eller en «advocate» fra Det forente kongerike være 
vedkommende myndighet for yrket «barrister», og 
vedkommende myndighet for en «solicitor» fra Det forente 
kongerike skal være vedkommende myndighet for yrket 
«solicitor».

4. Når vedkommende myndighet i vertsstaten kunngjør 
navnene på advokater som er registrert hos myndigheten, skal 
den også kunngjøre navnene på advokater som er registrert i 
henhold til dette direktiv.

Artikkel 4

Praksis under hjemstatens yrkestittel

1. En advokat som praktiserer i en vertsstat under 
hjemstatens yrkestittel, skal gjøre dette under denne tittelen, 
som skal angis på det offisielle språket eller ett av de offisielle 
språkene i hjemstaten, på en forståelig måte og slik at 
forveksling med yrkestittelen i vertsstaten unngås.

2. Ved anvendelse av nr. 1 kan en vertsstat kreve at en 
advokat som praktiserer under hjemstatens yrkestittel, angir 
hvilken yrkesorganisasjon vedkommende er medlem av i 
hjemstaten eller hvilken rettsmyndighet vedkommende har 
rett til å praktisere ved i henhold til sin hjemstats lovgivning. 
En vertsstat kan også kreve at en advokat som praktiserer 

under hjemstatens yrkestittel, henviser til sin registrering hos 
vedkommende myndighet i denne staten.

Artikkel 5

Virksomhetsområde

1. Med forbehold for nr. 2 og 3 utøver en advokat 
som praktiserer under hjemstatens yrkestittel, den samme 
yrkesvirksomhet som en advokat som praktiserer under den 
aktuelle yrkestittelen i vertsstaten og kan blant annet drive 
juridisk rådgivning om hjemstatens lovgivning, fellesskapsrett, 
folkerett og vertsstatens lovgivning. Vedkommende skal i 
alle tilfeller overholde de rettergangsregler som gjelder ved 
nasjonale domstoler.

2. Medlemsstater som på sitt territorium tillater at en 
bestemt kategori advokater utferdiger rettslige dokumenter som 
gir myndighet til å forvalte dødsbo eller som gjelder stiftelse 
eller overdragelse av rettigheter til fast eiendom, som i andre 
medlemsstater er forbeholdt andre yrker enn advokatyrket, kan 
utelukke fra denne virksomhet de advokater som praktiserer 
under en yrkestittel fra hjemstaten når den er oppnådd i en av 
sistnevnte medlemsstater.

3. Ved utøvelse av virksomhet i forbindelse med 
representasjon eller forsvar av en klient ved rettergang, og i 
den grad vertsstatens lovgivning forbeholder slik virksomhet 
for advokater som praktiserer under denne statens yrkestittel, 
kan staten kreve at advokater som praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel, skal opptre sammen med en advokat 
som praktiserer ved den aktuelle rettsmyndigheten og som 
eventuelt vil være ansvarlig overfor denne myndigheten, eller 
sammen med en «avoué» som praktiserer ved myndigheten.

For å sikre at rettsvesenet virker på en tilfredsstillende måte, 
kan medlemsstatene likevel fastsette særlige regler for adgang 
til høyere domstoler, f.eks. bruk av spesialiserte advokater.

Artikkel 6

Gjeldende yrkesetiske regler

1. Uavhengig av hvilke yrkesetiske regler vedkommende er 
underlagt i sin hjemstat, skal en advokat som praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel, være underlagt de samme yrkesetiske 
regler som advokater som praktiserer under den aktuelle 
yrkestittelen i vertsstaten med hensyn til all virksomhet 
vedkommende driver på statens territorium.

2. Advokater som praktiserer under hjemstatens yrkestittel, 
skal gis hensiktsmessig representasjon i yrkesorganisasjonene 
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i vertsstaten. Slik representasjon skal minst innebære rett til å 
stemme ved valg til disse organisasjonenes styrende organer.

3. Vertsstaten kan kreve at en advokat som praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel, enten tegner en yrkesansvarsforsikring 
eller melder seg inn i et garantifond for yrket i samsvar med 
de regler som vertsstaten fastsetter for yrkesvirksomhet som 
utøves på dens territorium. En advokat som praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel, skal likevel være fritatt for dette kravet 
dersom vedkommende kan bevise at han/hun er dekket av en 
forsikring tegnet eller en garanti gitt i samsvar med reglene 
i hjemstaten, i den utstrekning slik forsikring eller garanti er 
likeverdig med hensyn til dekningsvilkår og -omfang. Dersom 
forsikringen eller garantien er bare delvis likeverdig, kan 
vedkommende myndighet i vertsstaten kreve at det tegnes en 
tilleggsforsikring eller gis en tilleggsgaranti for å dekke de 
elementer som ikke allerede er dekket av forsikringen eller 
garantien etter reglene i hjemstaten.

Artikkel 7

Disiplinærsaker

1. Dersom en advokat som praktiserer under hjemstatens 
yrkestittel, unnlater å oppfylle de gjeldende forpliktelser 
i vertsstaten, får rettergangsreglene, sanksjonene og 
klageadgangen fastsatt i vertsstaten, anvendelse.

2. Før det innledes disiplinærsak mot en advokat som 
praktiserer under hjemstatens yrkestittel, skal vedkommende 
myndighet i vertsstaten underrette vedkommende myndighet 
i hjemstaten så snart som mulig og gi den alle relevante 
opplysninger.

Første ledd får tilsvarende anvendelse dersom en disiplinærsak 
innledes av vedkommende myndighet i hjemstaten, som skal 
underrette vedkommende myndighet i vertsstaten(e) om dette.

3. Uten at beslutningsmyndigheten til vedkommende 
myndighet i vertsstaten berøres, skal denne myndigheten 
gjennom hele disiplinærsaken samarbeide med vedkommende 
myndighet i hjemstaten. Vertsstaten skal særlig treffe 
nødvendige tiltak for å sikre at vedkommende myndighet i 
hjemstaten kan framlegge merknader for en klageinstans.

4. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal etter sine 
egne rettergangsregler og materielle regler avgjøre hvilke tiltak 
som skal treffes, som følge av en beslutning fra vedkommende 
myndighet i vertsstaten om en advokat som praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel.

5. Selv om det ikke er en forutsetning for den beslutning 
som treffes av vedkommende myndighet i vertsstaten, skal 
den berørte advokaten automatisk på midlertidig eller varig 
grunnlag forbys å praktisere under hjemstatens yrkestittel i 
vertsstaten dersom vedkommende myndighet i hjemstaten på 
midlertidig eller varig grunnlag har tilbakekalt tillatelsen til å 
utøve yrket.

Artikkel 8

Advokatvirksomhet som lønnstaker

En advokat som er registrert i en vertsstat under hjemstatens 
yrkestittel, kan drive advokatvirksomhet som lønnstaker ansatt 
hos en annen advokat, i en advokatgruppe eller -firma, eller 
i et offentlig eller privat foretak i den utstrekning vertsstaten 
tillater dette for advokater registrert under yrkestittelen som 
brukes i vedkommende stat.

Artikkel 9

Begrunnelse og klageadgang

Beslutninger om ikke å foreta registreringen nevnt i artikkel 3 
eller om å tilbakekalle slik registrering, og beslutninger som 
pålegger disiplinærtiltak, skal være begrunnet.

Slike beslutninger skal kunne bringes inn for domstolen etter 
nasjonal lovgivning.

Artikkel 10

Likestilling med advokater i vertsstaten

1. En advokat som praktiserer under hjemstatens yrkestittel 
og som faktisk og regelmessig i et tidsrom på minst tre år 
har drevet virksomhet i vertsstaten innenfor denne statens 
lovgivning, herunder fellesskapsrett, skal være fritatt for 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 89/
48/EØF med hensyn til adgang til advokatyrket i vertsstaten. 
Med «faktisk og regelmessig» menes faktisk utøvelse av 
virksomheten uten annet avbrudd enn det som skyldes 
begivenheter i dagliglivet.
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Det påligger den aktuelle advokaten å framlegge for 
vedkommende myndighet i vertsstaten bevis for slik faktisk og 
regelmessig virksomhetsutøvelse i et tidsrom på minst tre år 
innenfor vertsstatens lovgivning. For dette formål:

a) skal advokaten framlegge for vedkommende myndighet 
i vertsstaten alle relevante opplysninger og dokumenter, 
særlig om antallet og arten av saker vedkommende har 
behandlet,

b) kan vedkommende myndighet i vertsstaten etterprøve om 
den utøvde virksomheten har vært faktisk og regelmessig 
og kan eventuelt anmode advokaten om muntlig eller 
skriftlig å klargjøre eller gi ytterligere detaljer om 
opplysningene og dokumentene nevnt i bokstav a).

Vedkommende myndighet i vertsstaten skal begrunne sin 
beslutning om ikke å gi fritak dersom det ikke er framlagt 
bevis for at kravene fastsatt i første ledd er oppfylt, og 
beslutningen skal kunne bringes inn for domstolen etter 
nasjonal lovgivning.

2. En advokat som praktiserer under hjemstatens yrkestittel 
i en vertsstat, kan når som helst søke om å få sitt diplom 
godkjent i samsvar med direktiv 89/48/EØF med henblikk på 
å få adgang til advokatyrket i vertsstaten og å utøve det under 
den yrkestittel som svarer til yrket i denne medlemsstaten.

3. En advokat som praktiserer under hjemstatens yrkestittel 
og som faktisk og regelmessig har utøvd yrkesvirksomhet 
i vertsstaten i et tidsrom på minst tre år, men i et kortere 
tidsrom innenfor denne medlemsstatens lovgivning, kan 
av vedkommende myndighet i denne staten gis adgang til 
advokatyrket i vertsstaten og rett til å utøve det under den 
yrkestittel som svarer til yrket i denne medlemsstaten, uten å 
måtte oppfylle vilkårene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 
direktiv 89/48/EØF, på de vilkår og etter den framgangsmåte 
som er fastsatt nedenfor:

a) Vedkommende myndighet i vertsstaten skal ta hensyn 
til faktisk og regelmessig yrkesvirksomhet utøvd i det 
ovennevnte tidsrom, samt all kjennskap til og yrkeserfaring 
fra vertsstatens lovgivning, og all deltaking på kurs eller 
seminarer om vertsstatens lovgivning, herunder reglene for 
yrkesutøvelse og yrkesetikk.

b) Advokaten skal gi vedkommende myndighet i vertsstaten 
alle relevante opplysninger og dokumenter, særlig 
om sakene vedkommende har behandlet. Vurdering 
av advokatens faktiske og regelmessige virksomhet i 
vertsstaten og vurdering av advokatens evne til å fortsette 
virksomheten vedkommende har utøvd der, skal foretas 

gjennom en samtale med vedkommende myndighet i 
vertsstaten for å kontrollere at den utøvde virksomheten 
har vært regelmessig og faktisk.

Vedkommende myndighet i vertsstaten skal begrunne sin 
beslutning om ikke å gi tillatelse dersom det ikke er framlagt 
bevis for at kravene fastsatt i første ledd er oppfylt, og 
beslutningen skal kunne bringes inn for domstolen etter 
nasjonal lovgivning.

4. Vedkommende myndighet i vertsstaten kan ved en 
grunngitt beslutning som skal kunne bringes inn for domstolen 
etter nasjonal lovgivning, nekte å la advokaten være omfattet 
av bestemmelsene i denne artikkel dersom den mener at dette 
ville være skadelig for offentlig orden, særlig på grunn av 
disiplinærsaker, klager eller hendelser av enhver art.

5. Representantene for vedkommende myndighet som 
behandler søknaden, skal sikre fortrolig behandling av alle 
opplysninger som er mottatt.

6. En advokat som får adgang til advokatyrket i vertsstaten i 
samsvar med nr. 1, 2 og 3, skal ha rett til å bruke sin hjemstats 
yrkestittel, uttrykt på det offisielle språket eller ett av de 
offisielle språkene i hjemstaten, ved siden av yrkestittelen som 
svarer til advokatyrket i vertsstaten.

Artikkel 11

Praksis i advokatgruppe

Dersom praksis i advokatgruppe er tillatt for advokater 
som driver sin virksomhet under den aktuelle yrkestittelen i 
vertsstaten, får følgende bestemmelser anvendelse med hensyn 
til advokater som ønsker å drive virksomhet under denne 
tittelen eller å registrere seg hos vedkommende myndighet:

1) En eller flere advokater som tilhører samme advokatgruppe i 
hjemstaten og som praktiserer under hjemstatens yrkestittel 
i en vertsstat, kan i vertsstaten drive sin yrkesvirksomhet 
i en filial eller et kontor opprettet av advokatgruppen. 
Dersom de grunnleggende reglene for denne gruppen i 
hjemstaten er uforenlige med de grunnleggende reglene 
fastsatt i lov eller forskrift i vertsstaten, får likevel 
sistnevnte regler anvendelse i den utstrekning overholdelse 
av dem er begrunnet ut fra at det er i offentlighetens 
interesse å verne klienter og tredjemann.
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2) Hver medlemsstat skal gi to eller flere advokater fra samme 
advokatgruppe eller samme hjemstat som praktiserer på 
dens territorium under hjemstatens yrkestittel, adgang til 
en form for advokatgruppe. Dersom vertsstaten gir sine 
advokater valg mellom flere former for advokatgrupper, 
skal de samme formene også være tilgjengelige for 
ovennevnte advokater. Måten slike advokater praktiserer 
i gruppe på i vertsstaten, skal være regulert av lover og 
forskrifter i denne staten.

3) Vertsstaten skal treffe de nødvendige tiltak for å tillate 
praksis i advokatgruppe også mellom:

a) flere advokater fra forskjellige medlemsstater som 
praktiserer under hjemstatens yrkestittel,

b) en eller flere advokater som omfattes av bokstav a) og 
en eller flere advokater fra vertsstaten.

 Måten slike advokater praktiserer i gruppe på i vertsstaten, 
skal være regulert av lover og forskrifter i denne staten.

4) En advokat som ønsker å praktisere under hjemstatens 
yrkestittel, skal underrette vedkommende myndighet i 
vertsstaten om at han/hun er medlem av en advokatgruppe 
i hjemstaten og gi alle relevante opplysninger om denne 
gruppen.

5) Uten hensyn til nr. 1-4 kan en vertsstat, i den utstrekning 
den forbyr advokater som praktiserer under dens aktuelle 
yrkestittel å praktisere advokatyrket i en gruppe der 
enkelte personer ikke er advokater, nekte å tillate at en 
advokat som er registrert under hjemstatens yrkestittel, får 
praktisere på dens territorium i egenskap av medlem av sin 
advokatgruppe. Advokatgruppen anses å omfatte personer 
som ikke er advokater dersom:

 — gruppens kapital eies helt eller delvis, eller

 — navnet den praktiserer under, brukes, eller

 — beslutningsmyndigheten i gruppen utøves, juridisk 
eller faktisk,

 av personer som ikke har status som advokat i henhold til 
artikkel 1 nr. 2.

 Dersom de grunnleggende reglene for advokatgruppe 
i hjemstaten er uforenlige med gjeldende regler i 
vertsstaten eller med bestemmelsene i første ledd, kan 
vertsstaten motsette seg at det åpnes en filial eller et 
kontor på dens territorium uten de restriksjoner som er 
fastsatt i nr. 1.

Artikkel 12

Advokatgruppens navn

Uansett på hvilken måte advokater praktiserer under 
hjemstatens yrkestittel i vertsstaten, kan de bruke navnet til 
den advokatgruppe de tilhører i hjemstaten.

Vertsstaten kan kreve at i tillegg til navnet nevnt i første ledd, 
skal gruppens juridiske form i hjemstaten og/eller navnene 
til de medlemmene av gruppen som praktiserer i vertsstaten, 
oppgis.

Artikkel 13

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 
hjemstaten og vertsstaten og fortrolighet

For å lette anvendelsen av dette direktiv og for å hindre at dets 
bestemmelser blir misbrukt for det ene formål å omgå gjeldende 
regler i vertsstaten, skal vedkommende myndighet i vertsstaten 
og vedkommende myndighet i hjemstaten samarbeide nært og 
gi hverandre gjensidig bistand.

De skal sikre fortrolig behandling av de opplysninger de 
utveksler.

Artikkel 14

Utpeking av vedkommende myndigheter

Medlemsstatene skal innen 14. mars 2000 utpeke vedkommende 
myndigheter med fullmakt til å motta søknadene og treffe de 
beslutninger som er nevnt i dette direktiv. De skal underrette de 
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette.

Artikkel 15

Rapport fra Kommisjonen

Senest ti år etter at dette direktiv er trådt i kraft, skal 
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om framdriften i gjennomføringen av dette direktiv.

Etter å ha holdt alt nødvendig samråd, skal den ved denne 
anledning framlegge sine konklusjoner og eventuelle endringer 
som kan gjøres i den nåværende ordningen.

Artikkel 16

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 14. mars 2000 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 
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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 17

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

Artikkel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1998.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/65/EF

av 27. september 2001

om endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF med hensyn til verdsettingsregler 
for visse selskapsformers samt bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og 

konsoliderte regnskaper(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44 nr. 2 bokstav g),

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(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 32 i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 
1978 om årsregnskapene for visse selskapsformer(4) er det 
fastsatt at postene oppført i årsregnskapet skal verdsettes 
på grunnlag av prinsippet om anskaffelseskostnad eller 
tilvirkningskostnad.

2) I henhold til artikkel 33 i direktiv 78/660/EØF kan 
medlemsstatene tillate eller pålegge selskaper å oppskrive 
visse aktiva, å verdsette visse aktiva på grunnlag av 
gjenanskaffelseskostnad eller å bruke andre metoder 
som tar hensyn til inflasjonen for poster oppført i 
årsregnskapet.

3) I artikkel 29 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 
13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(5) er det 
fastsatt at aktiva og passiva som skal inngå i konsoliderte 
regnskaper, skal verdsettes i samsvar med artikkel 31-42 
og artikkel 60 i direktiv 78/660/EØF.

4) I artikkel 1 i rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 
om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper 
og konsoliderte regnskaper(6) er det fastsatt at aktiva og 
passiva skal verdsettes i samsvar med artikkel 31-42 i 
direktiv 78/660/EØF, med mindre noe annet er fastsatt i 
direktiv 86/635/EØF.

5) Forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte 
regnskaper utarbeides i samsvar med rådsdirektiv 

91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks 
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(7). Endringene 
i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF gjelder ikke 
bestemmelsene i direktiv 91/674/EØF, men Kommisjonen 
kan framlegge lignende forslag om endring av direktivet 
etter samråd med den relevante rådgivende komité.

6) De internasjonale finansmarkedenes dynamiske karakter 
har medført utstrakt bruk ikke bare av tradisjonelle 
primære finansielle instrumenter som aksjer og 
obligasjoner, men også av ulike former for finansielle 
derivater, som børsomsatte og ikke-børsomsatte 
terminkontrakter, opsjoner og bytteavtaler.

7) Verdens fremste organer for fastsettelse av 
regnskapsstandarder går bort fra verdsetting av disse 
finansielle instrumentene til historisk kostnad og over til 
regnskapsføring til virkelig verdi.

8) I Kommisjonens melding kalt «Harmonisering 
av regnskapssystemet: en ny strategi i forhold til 
internasjonal harmonisering» oppfordres Den europeiske 
union til å arbeide for å opprettholde samsvar mellom 
Fellesskapets regnskapsdirektiver og utviklingen innenfor 
fastsettelse av internasjonale regnskapsstandarder, særlig 
i International Accounting Standards Committee, IASC.

9) For å opprettholde et slikt samsvar mellom internasjonalt 
anerkjente regnskapsstandarder og direktiv 78/660/EØF, 
83/349/EØF og 86/635/EØF, må disse direktivene endres 
slik at visse finansielle aktiva og passiva kan verdsettes 
til virkelig verdi. Europeiske selskaper vil dermed kunne 
avlegge sine regnskaper i samsvar med den pågående 
internasjonale utvikling.

10) Denne endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 
86/635/EØF er i tråd med Kommisjonens melding til 
Europaparlamentet og Rådet av 13. juni 2001 om Den 
europeiske unions strategi for finansiell rapportering, der 
det foreslås at børsnoterte selskaper skal bruke anerkjente 
internasjonale regnskapsstandarder når de utarbeider sine 
konsoliderte regnskaper. Målet med denne endringen er å 
tillate bruk av den internasjonale regnskapsstandarden for 
regnskapsføring og måling av finansielle instrumenter.

2003/EØS/23/69

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) and Annex XXII 
(Company Law), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 
nr. 49 av 3.10.2002, s. 40.

(1)    EFT C 311 av 31.10.2000, s. 1.
(2)    EFT C 268 av 19.9.2000, s. 1.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT) 

og rådsbeslutning av 30. mai 2001. 
(4)    EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/60/

EF (EFT L 162 av 26.6.1999, s. 65.
(5)    EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

1994.
(6)    EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. (7)    EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.



Nr. 23/380 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

11) For at finansielle opplysninger fra hele Fellesskapet 
skal kunne sammenlignes, må medlemsstatene innføre 
et nytt system for regnskapsføring til virkelig verdi 
for visse finansielle instrumenter. Medlemsstatene bør 
tillate at alle selskaper eller visse kategorier av selskaper 
som omfattes av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 
86/635/EØF, bruker dette systemet for både årsregnskaper 
og konsoliderte regnskaper eller bare for konsoliderte 
regnskaper.

12) Regnskapsføring til virkelig verdi bør være mulig bare 
for poster der det er bred internasjonal enighet om at 
regnskapsføring til virkelig verdi er hensiktsmessig. For 
tiden er det enighet om at regnskapsføring til virkelig 
verdi ikke bør anvendes på alle finansielle aktiva og 
passiva, for eksempel ikke på de fleste av dem som 
inngår i bankporteføljen.

13) Noter til regnskapet bør inneholde visse opplysninger om 
de finansielle instrumentene i balansen som er verdsatt til 
virkelig verdi. Årsberetningen bør inneholde opplysninger 
om selskapets mål og politikk for risikostyring med 
hensyn til bruk av finansielle instrumenter.

14) Finansielle derivater kan ha stor betydning for selskapers 
finansielle stilling. Opplysninger om finansielle derivater 
og deres virkelige verdi anses som hensiktsmessige selv 
om selskapet ikke bruker regnskapsføring til virkelig 
verdi. For å begrense den administrative byrden for 
små selskaper, bør medlemsstatene tillates å frita små 
selskaper fra opplysningsplikten.

15) Regnskapsføring av finansielle instrumenter er et område 
innen finansiell rapportering som er i rask utvikling, og 
som derfor bør gjennomgås på nytt av Kommisjonen på 
grunnlag av medlemsstatenes praktiske erfaring med 
regnskapsføring til virkelig verdi —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 78/660/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende del skal innsettes:

 «DEL 7a

 Verdsetting til virkelig verdi

 Artikkel 42a

 1. Som unntak fra artikkel 32 og med forbehold 
for vilkårene fastsatt i nr. 2-4 i denne artikkel, skal 
medlemsstatene tillate eller pålegge alle selskaper eller 
visse kategorier av selskaper å verdsette finansielle 
instrumenter, herunder derivater, til virkelig verdi.

 Tillatelsen eller pålegget kan begrenses til konsoliderte 
regnskaper som definert i direktiv 89/349/EØF.

 2. I dette direktiv skal råvarebaserte avtaler som gir 
en av avtalepartene rett til å avregne kontant eller i et 
annet finansielt instrument, anses som finansielle derivater 
unntatt avtaler som

 a) er inngått for å oppfylle og fremdeles oppfyller 
selskapets forventede behov med hensyn til innkjøp, 
salg eller bruk,

 b) ble utformet for dette formål ved inngåelsen og

 c) forventes å bli avregnet ved levering av råvaren.

 3. Nr. 1 får anvendelse bare på passiva

 a) som inngår som en del av en handelsportefølje, eller

 b) som er finansielle derivater.

 4. Verdsetting i samsvar med nr. 1 får ikke anvendelse

 a) på finansielle instrumenter som ikke er derivater, og 
som holdes til forfall,

 b) på lån og fordringer som er etablert av selskapet, og 
som ikke innehas for handelsformål, og

 c) på andeler i datterselskaper, assosierte foretak 
og fellesforetak, egenkapitalinstrumenter utstedt 
av selskapet, avtaler om betinget vederlag ved 
en foretakssammenslåing samt andre finansielle 
instrumenter med slike særlige egenskaper at 
instrumentene, i samsvar med det som er allment 
akseptert, bør regnskapsføres på en annen måte enn 
andre finansielle instrumenter.

 5. Som unntak fra artikkel 32 kan medlemsstatene 
med hensyn til alle aktiva og passiva som kan betegnes 
som sikringsobjekter i henhold til et system for 
sikringsbokføring til virkelig verdi, eller bestemte deler av 
slike aktiva eller passiva, tillate verdsetting til det bestemte 
beløp som kreves i det systemet.
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 Artikkel 42b

 1. Den virkelige verdien omhandlet i artikkel 42a skal 
fastsettes etter 

 a) en markedsverdi, for de finansielle instrumentene som 
det er enkelt å identifisere et pålitelig marked for. Når 
det ikke er enkelt å identifisere markedsverdien for et 
instrument, men derimot for dets bestanddeler eller for 
et lignende instrument, kan markedsverdien utledes av 
bestanddelene eller det lignende instrumentet, eller

 b) en verdi beregnet ut fra allment aksepterte 
verdsettingsmodeller og -teknikker, for de instrumenter 
som det ikke er enkelt å identifisere et pålitelig marked 
for. Slike verdsettingsmodeller og -teknikker skal sikre 
en rimelig tilnærming til markedsverdien.

 2. Finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes på 
en pålitelig måte med noen av metodene omhandlet i nr. 1, 
skal verdsettes i samsvar med artikkel 34-42.

 Artikkel 42c

 1. Dersom et finansielt instrument verdsettes i samsvar 
med artikkel 42b, skal en endring i verdien uten hensyn til 
artikkel 31 nr. 1 bokstav c) resultatføres. En slik endring 
skal imidlertid føres direkte mot egenkapitalen, i et fond 
for virkelig verdi, dersom

 a) instrumentet som regnskapsføres er et sikrings-
instrument i et system for sikringsbokføring som 
tillater at en del av eller hele verdiendringen ikke 
resultatføres, eller

 b) verdiendringen skyldes en kursforskjell i forbindelse 
med en pengepost som utgjør en del av et selskaps 
nettoinvestering i en utenlandsk enhet.

 2. Medlemsstatene kan tillate eller pålegge at en endring 
i verdien av et finansielt aktivum som er tilgjengelig for 
salg, og som ikke er et finansielt derivat, skal føres direkte 
mot egenkapitalen, i fondet for virkelig verdi.

 3. Fondet for virkelig verdi skal justeres når 
beløpene oppført i fondet ikke lenger er nødvendige for 
gjennomføringen av nr. 1 og 2.

 Artikkel 42d

 Dersom finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig 
verdi, skal notene til regnskapet gi følgende opplysninger:

 a) de viktigste forutsetningene som ligger til grunn for 
verdsettingsmodellene og -teknikkene når virkelige 
verdier er fastsatt i samsvar med artikkel 42b nr. 1 
bokstav b),

 b) for hver kategori av finansielle instrumenter, den 
virkelige verdien, verdiendringer som resultatføres 
samt de endringene som føres i fondet for virkelig 
verdi,

 c) for hver kategori av finansielle derivater, opplysninger 
om instrumentenes omfang og art, herunder viktige 
vilkår som kan påvirke beløpet, tidspunktet og 
sikkerheten med hensyn til framtidige kontantstrømmer, 
og

 d) en tabell som viser endringer i fondet for virkelig verdi 
i løpet av regnskapsåret.»

2. I artikkel 43 nr. 1:

 a) erstattes henvisningen i punkt 10 til «artikkel 31 og 
artikkel 34-42» med en henvisning til «artikkel 31 og 
artikkel 34-42c», og

 b) følgende punkt tilføyes:

 «14. Dersom verdsetting til virkelig verdi av 
finansielle instrumenter ikke er utført i samsvar 
med del 7a:

a) for hver kategori av finansielle derivater:

i) instrumentenes virkelige verdi, dersom 
denne kan fastsettes ved hjelp av noen av 
metodene omhandlet i artikkel 42b nr. 1,

ii) opplysninger om instrumentenes omfang 
og art, og

b) for de finansielle anleggsmidler omhandlet 
i artikkel 42a, som regnskapsføres til en 
verdi som overstiger den virkelige verdi, 
uten at muligheten for å justere verdien i 
samsvar med artikkel 35 nr. 1 bokstav c) aa) 
er benyttet:

i) bokført verdi og virkelig verdi for 
enten de enkelte aktiva eller for en 
hensiktsmessig gruppering av de enkelte 
aktiva,

ii) årsakene til at den bokførte verdien ikke 
er nedsatt, herunder holdepunktene for 
å anta at den bokførte verdien vil bli 
gjenvunnet.»

3. Artikkel 44 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i 
artikkel 11 utarbeider notesammendrag til regnskapene 
uten opplysningene som kreves i artikkel 43 nr. 1 
punkt 5-12 og punkt 14 bokstav a). Notene skal imidlertid 
inneholde opplysningene i artikkel 43 nr. 1 punkt 6 samlet 
for alle berørte poster.»
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4. I artikkel 46 nr. 2 skal ny bokstav f) lyde:

«f) i forbindelse med selskapets bruk av finansielle 
instrumenter og dersom det er viktig for vurderingen 
av dets aktiva, passiva, finansielle stilling og resultat,

— selskapets mål og politikk for finansiell 
risikostyring, herunder dets sikringspolitikk for 
alle vesentlige typer planlagte transaksjoner der 
sikringsbokføring benyttes, og

— selskapets eksponering for prisrisiko, kredittrisiko, 
likviditetsrisiko og kontantstrømrisiko.»

5. I artikkel 59 nr. 2 bokstav a) og b) erstattes henvisningen 
til «artikkel 31-42» med en henvisning til «del 7 eller 7a».

6. Ny artikkel 61a skal lyde:

 «Artikkel 61a

 Kommisjonen skal innen 1. januar 2007 gjennomgå 
bestemmelsene i artikkel 42a-42d, artikkel 43 nr. 1 
punkt 10 og 14, artikkel 44 nr. 1, artikkel 46 nr. 2 
bokstav f) og artikkel 59 nr. 2 bokstav a) og b) på nytt på 
grunnlag av erfaringene med bruk av bestemmelsene om 
regnskapsføring til virkelig verdi, idet det tas hensyn til 
den internasjonale utvikling på regnskapsområdet, og skal 
eventuelt framlegge et forslag for Europaparlamentet og 
Rådet med sikte på å endre ovennevnte artikler.»

Artikkel 2

I direktiv 83/349/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 29 nr. 1 skal lyde:

 «1. Aktiva og passiva i det konsoliderte regnskap skal 
verdsettes etter ensartede metoder og i samsvar med del 7 
og 7a og artikkel 60 i direktiv 78/660/EØF.»

2. I artikkel 34

a) erstattes henvisningen i nr. 10 til «artikkel 31 og 
artikkel 34-42» med en henvisning til «artikkel 31 og 
artikkel 34-42c», og

b) følgende numre tilføyes:

 «14. Dersom verdsetting til virkelig verdi av 
finansielle instrumenter er utført i samsvar med 
del 7a i direktiv 78/660/EØF:

a) de viktigste forutsetningene som ligger 
til grunn for verdsettingsmodellene og -
teknikkene når virkelige verdier er fastsatt 
i samsvar med nevnte direktivs artikkel 42b 
nr. 1 bokstav b),

b) for hver kategori av finansielle instrumenter, 
verdiendringer som resultatføres samt, i 
samsvar med nevnte direktivs artikkel 42c, de 
endringene som oppføres i fondet for virkelig 
verdi,

c) for hver kategori av finansielle derivater, 
opplysninger om instrumentenes omfang og 
art, herunder viktige vilkår som kan påvirke 
beløpet, tidspunktet og sikkerheten med 
hensyn til framtidige kontantstrømmer, og

d) en tabell som viser endringer i fondet for 
virkelig verdi i løpet av regnskapsåret.»

15. Dersom verdsetting til virkelig verdi av finansielle 
instrumenter ikke er utført i samsvar med del 7a i 
direktiv 78/660/EØF:

a) for hver kategori av finansielle derivater:

i) instrumentenes virkelige verdi, dersom 
denne kan fastsettes ved hjelp av noen av 
metodene omhandlet i artikkel 42b nr. 1,

ii) opplysninger om instrumentenes omfang 
og art, og

b) for de finansielle anleggsmidler omhandlet 
i nevnte direktivs artikkel 42a, som 
regnskapsføres til en verdi som overstiger 
den virkelige verdi, uten at muligheten for 
å justere verdien i samsvar med nevnte 
direktivs artikkel 35 nr. 1 bokstav c) aa) er 
benyttet:

i) bokført verdi og virkelig verdi for 
enten de enkelte aktiva eller for en 
hensiktsmessig gruppering av de enkelte 
aktiva,

ii) årsakene til at den bokførte verdien ikke 
er nedsatt, herunder holdepunktene for 
å anta at den bokførte verdien vil bli 
gjenvunnet.»

3. I artikkel 36 nr. 2 skal ny bokstav e) lyde:

«e) i forbindelse med foretakets bruk av finansielle 
instrumenter og dersom det er viktig for vurderingen 
av dets aktiva, passiva, finansielle stilling og resultat,

— foretakets mål og politikk for finansiell 
risikostyring, herunder dets sikringspolitikk for 
alle viktige typer planlagte transaksjoner der 
sikringsbokføring benyttes, og

— foretakets eksponering for prisrisiko, kredittrisiko, 
likviditetsrisiko og kontantstrømrisiko.»
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4. Ny artikkel 50a skal lyde:

 «Artikkel 50a

 Kommisjonen skal innen 1. januar 2007 gjennomgå 
bestemmelsene i artikkel 29 nr. 1, artikkel 34 nr. 10, 
14 og 15, og artikkel 36 nr. 2 bokstav e) på nytt på 
grunnlag av erfaringene med bruk av bestemmelsene om 
regnskapsføring til virkelig verdi og idet det tas hensyn til 
den internasjonale utvikling på regnskapsområdet, og skal 
eventuelt framlegge et forslag for Europaparlamentet og 
Rådet med sikte på å endre ovennevnte artikler.»

Artikkel 3

I direktiv 86/635/EØF skal artikkel 1 nr. 1 lyde:

«1. Artikkel 2 og 3, artikkel 4 nr. 1, 3, 4 og 5, artikkel 6, 
7, 13 og 14, artikkel 15 nr. 3 og 4, artikkel 16-21, 
artikkel 29-35, artikkel 37-41, artikkel 42 første punktum, 
artikkel 42a-42d, artikkel 45 nr. 1, artikkel 46 nr. 1 og 
2, artikkel 48, 49 og 50, artikkel 50a, artikkel 51 nr. 1, 
artikkel 56-59 og artikkel 61 og 61a i direktiv 78/660/EØF 
får anvendelse på institusjoner nevnt i dette direktivs 
artikkel 2, med mindre noe annet er fastsatt i dette direktiv. 
Artikkel 35 nr. 3, artikkel 36 og 37 og artikkel 39 nr. 1-4 i 
dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på aktiva og 
passiva som verdsettes i samsvar med del 7a i direktiv 
78/660/EØF.»

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2004 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 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE C. PICQUÉ

 President Formann
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KOMMISJONSVEDTAK

av 20. desember 2001

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkelig vern av 
personopplysninger i den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske 

dokumenter(*)

[meddelt under nummer K(2001) 4539]

(2002/2/EF)

2003/EØS/23/70

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 
av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge for at overføring av personopplysninger 
til en tredjestat kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten sikrer et tilstrekkelig 
vernenivå og dersom medlemsstatenes lover som gjennomfører direktivets øvrige bestemmelser, 
overholdes før overføringen finner sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et tilstrekkelig vernenivå. I så fall kan 
personopplysninger overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier er nødvendige.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av vernenivået for opplysninger foretas 
på bakgrunn av alle forhold omkring en overføring eller en kategori overføringer og under 
overholdelse av visse vilkår. Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling 
av personopplysninger, som ble nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har utarbeidet 
retningslinjer for hvordan en slik vurdering skal foretas(2).

4) På grunn av tredjestaters ulike metoder for vern av personopplysninger, bør vurderingen av 
om vernenivået er tilstrekkelig foretas og enhver beslutning i henhold til artikkel 25 nr. 6 i 
direktiv 95/46/EF treffes og iverksettes på en måte som ikke medfører vilkårlig eller uberettiget 
forskjellsbehandling av eller mellom tredjestater der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en skjult 
handelshindring, idet det tas hensyn til Fellesskapets gjeldende internasjonale forpliktelser.

5) Den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter av 
13. april 2000(3) (heretter kalt «den kanadiske lov») får anvendelse på organisasjoner i den 
private sektor som samler inn, bruker eller videreformidler personopplysninger i forbindelse 
med forretningsvirksomhet. Den trer i kraft i tre etapper:

 Fra 1. januar 2001 får den kanadiske lov anvendelse på alle personopplysninger, unntatt 
helseopplysninger, som føderale foretak samler inn, bruker eller videreformidler i forbindelse 
med sin forretningsvirksomhet. Disse organisasjonene finnes i sektorer som luftfart, banker, 
kringkasting av radio og fjernsyn, transport mellom provinsene samt telekommunikasjon. Den 
kanadiske lov får også anvendelse på alle organisasjoner som mot vederlag videreformidler 
personopplysninger utenfor en provins eller utenfor Canada samt på personalopplysninger om 
arbeidstakere i et foretak som driver føderal virksomhet.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 4.1.2002, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2002 
av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 41.

(1)    EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
(2)    WP 12: Overføring av personopplysninger til tredjestater: anvendelse av artikkel 25 og 26 i EUs personverndirektiv, vedtatt av 

arbeidsgruppen 24. juli 1998, tilgjengelig på http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wpdocs_
98.htm 

(3)    Elektroniske utgaver (papir og Internett) av loven er tilgjengelig på følgende adresse:
http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-E.html 

        http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-F.html. Trykte utgaver kan fås fra 
Public Works and Government Services Canada — Publishing, Ottawa, Canada K1A OS9. 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wpdocs_
http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-E.html
http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-F.html
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 Fra 1. januar 2002 får den kanadiske lov anvendelse på helseopplysninger for de organisasjonene og 
den virksomhet som omfattes av første etappe.

 Fra 1. januar 2004 får den kanadiske lov anvendelse på alle organisasjoner som samler inn, 
bruker eller videreformidler personopplysninger i forbindelse med forretningsvirksomhet, 
uansett om organisasjonen er underlagt føderal lov. Den kanadiske lov får ikke anvendelse på 
forbundsinstitusjoner som er underlagt føderal personvernlovgivning, eller som er underlagt den 
offentlige sektor på provinsplan, eller på ideelle organisasjoner og veldedighetsarbeid, med mindre 
de er av forretningsmessig art. Loven får dessuten ikke anvendelse på personalopplysninger som 
brukes til andre ikke-kommersielle formål enn dem som gjelder arbeidstakere i forbundsforetak. Det 
kanadiske personvernombudet kan gi ytterligere opplysninger i et slikt tilfelle.

6) For å ivareta provinsenes rett til å gi lover innenfor sin jurisdiksjon, er det fastsatt i loven at 
i de tilfeller der en provins vedtar lover som i hovedsak er tilsvarende, kan det gis unntak for 
organisasjoner eller virksomhet som dermed vil bli underlagt provinsens personvernlovgivning. 
I samsvar med avsnitt 26 nr. 2 i den kanadiske lov kan forbundsregjeringen «dersom den kan 
fastslå at lovgivningen i en provins i hovedsak tilsvarer denne del av forbundsloven, får anvendelse 
på en organisasjon, en kategori organisasjoner, en virksomhet eller en kategori virksomheter, 
unnta den berørte organisasjonen, virksomheten eller kategorien fra denne delen med hensyn til 
innsamling, bruk og videreformidling av personopplysninger som finner sted i denne provinsen». 
Forbundsregjeringen (Governor in Council) kan ved hjelp av en regjeringsforordning gi unntak for 
lovgivning som i hovedsak er tilsvarende.

7) Når en provins vedtar lovgivning som i hovedsak er tilsvarende, unntas de organisasjoner, kategorier 
organisasjoner eller virksomhet som omfattes, fra anvendelse av forbundsloven i forbindelse med 
transaksjoner innenfor provinsen. Forbundsloven vil fortsatt få anvendelse på all innsamling, bruk 
og videreformidling av personopplysninger mellom provinsene og internasjonalt samt i alle tilfeller 
der provinsene ikke helt eller delvis har vedtatt lovgivning som i hovedsak er tilsvarende.

8) 29. juni 1984 sluttet Canada seg formelt til OECDs retningslinjer av 1980 for personvern og 
overføring av personopplysninger over landegrensene. Canada var blant de statene som støttet 
De forente nasjoners retningslinjer for elektronisk behandling av personopplysninger vedtatt av 
Hovedforsamlingen 14. desember 1990.

9) Den kanadiske lov omfatter alle de grunnleggende prinsipper som er nødvendige for et tilstrekkelig 
vernenivå for fysiske personer, selv om det er fastsatt unntak og begrensninger for å ivareta viktige 
offentlige interesser og for å anerkjenne visse opplysninger som er allment tilgjengelige. Anvendelsen 
av disse standardene er sikret ved klageadgang og uavhengig tilsyn utført av myndighetene, f.eks. 
forbundsombudet for personvern, som har myndighet til å undersøke og gripe inn. Videre får 
kanadiske lovbestemmelsene om erstatningsansvar anvendelse ved ulovlig behandling som er til 
skade for de berørte personer.

10) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes vedkommende myndigheter mulighet til å sikre vern 
av fysiske personer ved behandling av personopplysninger, må det i dette vedtak angis under hvilke 
ekstraordinære omstendigheter det er berettiget å innstille bestemte overføringer av opplysninger, 
selv når vernenivået anses som tilstrekkelig.

11) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF har avgitt uttalelse om vernenivået i henhold til den kanadiske lov. 
Det er tatt hensyn til uttalelsen ved utarbeidingen av dette vedtak(1).

(1)    Uttalelse 2/2001 om vernenivået i henhold til den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter, 
arbeidsdokument 39 av 26. januar 2001, tilgjengelig på: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/
index.htm 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/


EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/386 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i 
direktiv 95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses Canada å tilby et tilstrekkelig vernenivå for 
personopplysninger som overføres fra Fellesskapet til mottakere som omfattes av loven om vern av 
personopplysninger og elektroniske dokumenter (heretter kalt «den kanadiske lov»).

Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om vernenivået i Canada ved den kanadiske lov er tilstrekkelig 
med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF og berører ikke andre vilkår eller 
begrensninger i forbindelse med gjennomføringen av andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder 
behandling av personopplysninger i medlemsstatene.

Artikkel 3

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å sikre overholdelse av nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, kan 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter utøve sin nåværende myndighet til å innstille overføring av 
opplysninger til en mottaker i Canada hvis virksomhet omfattes av den kanadiske lov for å verne fysiske 
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i følgende tilfeller:

a) når vedkommende kanadiske myndighet har fastslått at mottakeren ikke overholder de gjeldende 
vernestandardene, eller

b) når det er svært sannsynlig at vernestandardene ikke overholdes; når det er rimelig grunn til å tro at 
vedkommende kanadiske myndighet ikke i rett tid treffer eller ikke kommer til å treffe de passende 
tiltak som behøves for å avgjøre saken; når fortsatt overføring vil innebære en overhengende fare for 
alvorlig skade for de registrerte og medlemsstatens vedkommende myndigheter under de rådende 
omstendigheter har gjort en rimelig innsats for å varsle den behandlingsansvarlige i Canada og gi 
vedkommende mulighet til å svare.

Innstillingen skal opphøre så snart vernestandardene overholdes og den berørte vedkommende myndighet 
i Fellesskapet er underrettet om dette.

2. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om tiltak som vedtas i henhold til nr. 1.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal også underrette hverandre om tilfeller der tiltakene truffet av 
organer med ansvar for at vernestandardene overholdes i Canada, ikke sikrer slik overholdelse.

4. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med nr. 1, 2 og 3 viser at et organ med ansvar 
for at vernestandardene i Canada overholdes, ikke utfører oppgaven sin på en effektiv måte, skal 
Kommisjonen underrette vedkommende kanadiske myndighet og om nødvendig framlegge utkast til 
tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller 
midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.



8.5.2003 Nr. 23/387EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

Artikkel 4

1. Dette vedtak kan til enhver tid endres i lys av de erfaringer som er gjort ved anvendelse av det eller 
ved endringer i kanadisk lovgivning, herunder tiltak som innebærer en anerkjennelse av at en kanadisk 
provins har en i hovedsak tilsvarende lovgivning. Kommisjonen skal på grunnlag av tilgjengelige 
opplysninger vurdere gjennomføringen av dette vedtak tre år etter at det er meddelt medlemsstatene og 
underrette komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 95/46/EF om enhver relevant iakttakelse, herunder 
ethvert forhold som kan ha innvirkning på vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak av at vernet i Canada er 
tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold som viser at dette vedtak blir 
gjennomført på en måte som innebærer forskjellsbehandling.

2. Kommisjonen skal om nødvendig framlegge et utkast til tiltak etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme dette vedtak innen 90 dager etter at 
det er meddelt dem. 

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. desember 2001

om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til opplysningsbehandlere 
etablert i tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 4540]

(2002/16/EF)

2003/EØS/23/71

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 
av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge for at overføring av personopplysninger 
til en tredjestat kan finne sted bare dersom den berørte tredjestaten sikrer et tilstrekkelig vernenivå 
for opplysningene og dersom medlemsstatens lovgivning, som er i samsvar med direktivets 
øvrige bestemmelser, overholdes før overføringen finner sted.

2) Medlemsstatene kan imidlertid i henhold til artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF gi tillatelse til en 
overføring eller en rekke overføringer av personopplysninger til en tredjestat som ikke sikrer et 
tilstrekkelig vernenivå, forutsatt at det stilles visse garantier. Slike garantier kan særlig framgå av 
passende kontraktsvilkår.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF bør vurderingen av vernenivået foretas på bakgrunn av de forhold 
som har innflytelse på overføringen eller en type overføringer. Arbeidsgruppen for personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger, som ble nedsatt i henhold til samme 
direktiv(2), har utarbeidet retningslinjer for hvordan en slik vurdering skal foretas(3).

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.2002, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2002 
av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 41.

(1)    EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
(2)    Arbeidsgruppen har følgende internettadresse: 

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
(3)   WP 4 (5020/97) «Overføring av personopplysninger til tredjestater – når er vernenivået tilstrekkelig?», diskusjonsgrunnlag 

vedtatt av arbeidsgruppen 26. juni 1997.
        WP 7 (5057/97) «Vurdering av selvregulering i næringslivet: når gir den et meningsfullt bidrag til vernenivået for opplysninger 

i en tredjestat?», arbeidsdokument vedtatt av arbeidsgruppen 14. januar 1998.
        WP 9 (3005/98) «Bruk av kontraktsvilkår ved overføring av personopplysninger til tredjestater», arbeidsdokument vedtatt av 

arbeidsgruppen 22. april 1998.
        WP 12: «Overføring av personopplysninger til tredjestater: anvendelse av artikkel 25 og 26 i EUs personverndirektiv», 

arbeidsdokument vedtatt av arbeidsgruppen 24. juli 1998, tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted «europa.eu.int/comm/
internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12en.htm».

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm
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4) Standardkontraktsvilkår får anvendelse bare på vern av opplysninger. Opplysningsoverføreren og 
opplysningsmottakeren står fritt til å innføre andre, forretningsmessige vilkår som de anser som 
relevante for kontrakten såframt slike vilkår ikke er i strid med standardkontraktsvilkårene. 

5) Dette vedtak bør ikke berøre nasjonale tillatelser medlemsstatene kan gi i samsvar med nasjonale 
bestemmelser om gjennomføring av artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF. Dette vedtak har bare den 
virkning at medlemsstatene ikke kan nekte å anerkjenne de kontraktsvilkår vedtaket omhandler som 
tilstrekkelige garantier, og det har dermed ingen innvirkning på andre kontraktsvilkår.

6) Dette vedtak er begrenset til å fastslå at vilkårene som fastsettes kan anvendes av en 
behandlingsansvarlig etablert i Fellesskapet for å stille tilstrekkelige garantier i henhold til artikkel 26 
nr. 2 i direktiv 95/46/EF ved overføring av personopplysninger til en opplysningsbehandler etablert 
i en tredjestat.

7) Dette vedtak bør oppfylle forpliktelsen fastsatt i artikkel 17 nr. 3 i direktiv 95/46/EF og berører ikke 
innholdet i de kontrakter eller juridisk bindende dokumenter som er utarbeidet i henhold til den 
bestemmelsen. Noen av standardkontraktsvilkårene, særlig med hensyn til opplysningsoverførerens 
forpliktelser, bør imidlertid tas med for å gjøre det klarere hvilke bestemmelser som kan inngå i en 
kontrakt mellom en behandlingsansvarlig og en opplysningsbehandler.

8) Medlemsstatenes tilsynsmyndigheter spiller en nøkkelrolle i denne kontraktsordningen ved at de 
garanterer at personopplysningene blir tilstrekkelig vernet etter overføringen. I unntakstilfeller der 
opplysningsoverførere nekter eller ikke er i stand til å gi opplysningsmottakeren egnede instrukser, 
med overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte, bør standardkontraktsvilkårene tillate 
tilsynsmyndighetene å kontrollere opplysningsmottakere og eventuelt treffe beslutninger som er 
bindende for opplysningsmottakerne. Tilsynsmyndighetene bør ha myndighet til å forby eller 
innstille en overføring eller en type overføring som er basert på standardkontraktsvilkårene i de 
unntakstilfeller der det er fastslått at en overføring på grunnlag av kontraktsvilkår sannsynligvis 
vil ha betydelige negative virkninger på de garantier og forpliktelser som skal sikre den registrerte 
tilstrekkelig vern.

9) Kommisjonen kan også i framtiden vurdere om standardkontraktsvilkår for overføring av 
personopplysninger til opplysningsbehandlere etablert i tredjestater som ikke tilbyr et tilstrekkelig 
vernenivå for personopplysninger, som framlegges av kommersielle organisasjoner eller andre 
berørte parter, utgjør tilstrekkelige garantier i henhold til artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF.

10) Videreformidling av personopplysninger til en behandlingsansvarlig som er etablert utenfor 
Fellesskapet, er en internasjonal overføring som er vernet i henhold til kapittel IV i direktiv 95/46/
EF. Dette vedtak omfatter derfor ikke overføring av personopplysninger fra behandlingsansvarlige 
etablert i Fellesskapet til behandlingsansvarlige etablert utenfor Fellesskapet som kommer inn under 
virkeområdet til kommisjonsvedtak 2001/497/EF av 15. juni 2001 om standardkontraktsvilkår for 
overføring av personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF(1).

11) Standardkontraktsvilkårene bør inneholde tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som garanterer 
et passende sikkerhetsnivå i forhold til farene ved behandlingen og arten av de opplysninger som 
skal vernes, og som må anvendes av en opplysningsbehandler etablert i en tredjestat som ikke tilbyr 
et tilstrekkelig vernenivå. Partene bør fastsette i kontrakten de tekniske og organisatoriske tiltak som 
når det tas hensyn til gjeldende personvernlovgivning, det nåværende utviklingstrinn i teknikken og 
kostnadene ved å iverksette dem, er nødvendige for å verne personopplysninger mot utilsiktet eller 
ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller tilgang, eller enhver 
annen form for ulovlig behandling.

12) For å lette datastrømmen fra Fellesskapet er det ønskelig at opplysningsbehandlere som leverer 
behandlingstjenester til flere behandlingsansvarlige i Fellesskapet, tillates å anvende de samme 
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak uansett hvilken medlemsstat dataoverføringen kommer 
fra, særlig i de tilfeller der opplysningsmottakeren mottar opplysninger til videre behandling fra 
opplysningsoverførerens ulike virksomheter i Fellesskapet; i slike tilfeller bør lovgivningen i 
etableringsstaten få anvendelse.

(1)    EFT L 181 av 4.7.2001, s. 19. 
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13) Det er hensiktsmessig å fastsette hvilke opplysninger partene minst skal oppgi i kontrakten om 
overføringen. Medlemsstatene bør beholde myndigheten til å spesifisere hvilke opplysninger partene 
skal oppgi. Anvendelsen av dette vedtak bør revideres i lys av erfaringene som gjøres.

14) Opplysningsmottakeren bør behandle de overførte personopplysningene bare på vegne av 
opplysningsoverføreren og i samsvar med dennes instrukser og de forpliktelser som angis i 
vilkårene. Særlig bør opplysningsmottakeren videreformidle personopplysninger til tredjemann bare 
i samsvar med visse vilkår. Opplysningsoverføreren bør under hele behandlingen av opplysningene 
instruere opplysningsmottakeren om å behandle opplysningene i samsvar med vedkommendes 
instrukser, gjeldende personvernlovgivning og de forpliktelser som angis i vilkårene. Overføringen 
av personopplysninger til opplysningsbehandlere som er etablert utenfor Fellesskapet, berører ikke 
det faktum at behandlingsvirksomheten under enhver omstendighet bør være underlagt gjeldende 
personvernlovgivning.

15) Standardkontraktsvilkårene bør kunne håndheves ikke bare av de organisasjoner som er 
parter i avtalen, men også av de registrerte, særlig dersom disse påføres skade som følge av et 
kontraktsbrudd.

16) Den registrerte bør ha rett til å saksøke og eventuelt få erstatning fra opplysningsoverføreren som er 
behandlingsansvarlig for de overførte personopplysningene. Den registrerte bør unntaksvis også ha 
rett til å saksøke og eventuelt få erstatning fra opplysningsmottakeren dersom denne ikke oppfyller 
sine forpliktelser i henhold til vilkår 3 nr. 2, når opplysningsoverføreren faktisk eller rettslig har 
opphørt å eksistere eller har blitt betalingsudyktig.

17) Dersom det oppstår en tvist mellom den registrerte, som påberoper seg vilkåret om begunstiget 
tredjemann, og opplysningsmottakeren, som ikke kan løses ved forlik, bør opplysningsmottakeren 
samtykke i å tilby den registrerte valget mellom mekling, voldgift og rettssak. For at den registrerte 
virkelig skal kunne velge fritt, må det finnes pålitelige og anerkjente ordninger for mekling og 
voldgift. En valgmulighet bør være mekling som utføres av tilsynsmyndighetene for personvern i 
den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert, dersom de tilbyr slike tjenester.

18) Kontrakten bør være underlagt lovgivningen i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren 
er etablert slik at en begunstiget tredjemann har mulighet til å håndheve kontrakten. Registrerte 
personer bør kunne la seg representere av sammenslutninger eller andre organer dersom de ønsker 
det og det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning.

19) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, som ble 
nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har avgitt en uttalelse om vernenivået fastsatt i standard
kontraktsvilkårene i vedlegget til dette vedtak, og det er tatt hensyn til uttalelsen ved utarbeidingen 
av dette vedtak(1).

20) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i 
direktiv 95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Standardkontraktsvilkårene i vedlegget til dette vedtak skal anses som tilstrekkelige garantier for 
personvern og vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for utøvelsen av 
tilsvarende rettigheter i henhold til i artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF.

(1)    Uttalelse nr. 7/2001 vedtatt av arbeidsgruppen 13. september 2001 (DG MARKT...), tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted 
«Europa». 
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Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om standardkontraktsvilkårene for overføring av personopplysninger 
som står oppført i vedlegget, gir tilstrekkelig vern. Vedtaket berører ikke anvendelsen av andre, nasjonale 
bestemmelser om gjennomføring av direktiv 95/46/EF som gjelder behandling av personopplysninger i 
medlemsstatene.

Dette vedtak får anvendelse på overføring av personopplysninger fra behandlingsansvarlige som er 
etablert i Fellesskapet, til mottakere som er etablert utenfor Fellesskapets territorium, og som bare 
behandler opplysningene.

Artikkel 3

I dette vedtak

a) får definisjonene i direktiv 95/46/EF anvendelse, 

b) menes med «særlige kategorier opplysninger» de opplysninger som er nevnt i artikkel 8 i nevnte 
direktiv, 

c) menes med «tilsynsmyndighet» den myndighet som er nevnt i artikkel 28 i nevnte direktiv,

d) menes med «opplysningsoverfører» den behandlingsanvarlige som overfører personopplysningene,

e) menes med «opplysningsmottaker» den opplysningsbehandleren etablert i en tredjestat som samtykker 
i å motta personopplysninger fra opplysningsoverføreren for etter overføringen å behandle dem på 
opplysningsoverførerens vegne i samsvar med dennes instrukser og vilkårene i dette vedtak, og som 
ikke er underlagt et system i en tredjestat som gir tilstrekkelig vern,

f) menes med «gjeldende personvernlovgivning» den lovgivning som verner fysiske personers 
grunnleggende rettigheter og friheter, og særlig deres personvern i forbindelse med behandling 
av personopplysninger, og som gjelder for en behandlingsansvarlig i medlemsstaten der 
opplysningsoverføreren er etablert,

g) menes med «tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak» de tiltak som har som mål å verne 
personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig 
videreformidling eller tilgang, særlig når behandlingen innebærer overføring av opplysninger i nett, 
eller mot enhver annen form for ulovlig behandling.

Artikkel 4

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser 
vedtatt i henhold til kapittel II, III, V og VI i direktiv 95/46/EF, kan vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene utøve sin myndighet til å forby eller innstille dataoverføringer til tredjestater for å 
beskytte fysiske personer med hensyn til behandling av deres personopplysninger i tilfeller der

a) det er fastslått at den lovgivning som opplysningsmottakeren er underlagt, pålegger vedkommende 
krav om å fravike gjeldende personvernlovgivning, som går lenger enn de begrensninger som 
er nødvendige i et demokratisk samfunn som fastsatt i artikkel 13 i direktiv 95/46/EF, og disse 
kravene kan forventes å ha svært negativ innvirkning på de garantier som stilles i gjeldende 
personvernlovgivning og i standardkontraktsvilkårene, eller

b) en vedkommende myndighet har fastslått at opplysningsmottakeren ikke har oppfylt 
kontraktsvilkårene i vedlegget, eller

c) det er stor sannsynlighet for at standardkontraktsvilkårene i vedlegget ikke er eller ikke vil bli 
oppfylt, og fortsatt overføring vil kunne medføre en overhengende fare for alvorlig skade for de 
registrerte. 

2. Forbud eller innstilling som vedtas i henhold til nr. 1, skal oppheves så snart årsakene til forbudet 
eller innstillingen ikke lenger er til stede.

3. Når medlemsstatene vedtar tiltak i henhold til nr. 1 og 2, skal de umiddelbart underrette Kommisjonen, 
som igjen underretter de øvrige medlemsstatene.
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Artikkel 5

Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av dette vedtak på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger tre år 
etter at det er blitt meddelt medlemsstatene. Kommisjonen skal framlegge en rapport om resultatene for 
komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 95/46/EF. Rapporten skal omfatte alle forhold som kan innvirke 
på vurderingen av om standardkontraktsvilkårene i vedlegget er hensiktsmessige samt alle forhold som 
tyder på at dette vedtak anvendes på en måte som medfører forskjellsbehandling.

Artikkel 6

Dette vedtak får anvendelse fra 3. april 2002.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2001.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen



8.5.2003 Nr. 23/393EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

VEDLEGG

Standardkontraktsvilkår (opplysningsbehandlere)

I henhold til artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF for overføring av personopplysninger til tredjestater som ikke sikrer 
et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger

Navn på organisasjonen som overfører opplysninger: . .....................................................................................................  

Adresse:...............................................................................................................................................................................

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

Tlf.: ........................................... Faks: ........................................... E-post: .................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å identifisere organisasjonen: 

.............................................................................................................................................................................................
(heretter kalt «opplysningsoverføreren»)

og

Navn på organisasjonen som mottar opplysninger:............................................................................................................  

Adresse:...............................................................................................................................................................................

Tlf.: ........................................... Faks:........................................... E-post: ..............................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å identifisere organisasjonen: 

.............................................................................................................................................................................................
(heretter kalt «opplysningsmottakeren»)

ER BLITT ENIGE om følgende kontraktsvilkår (heretter kalt «vilkårene») for å kunne stille tilstrekkelige garantier 
for personvern og vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter i forbindelse med overføring fra 
opplysningsoverfører til opplysningsmottaker av personopplysninger som spesifisert i tillegg 1.

Vilkår 1

Defi nisjoner

I disse vilkårene menes med 

a) «personopplysning», «særlige kategorier opplysninger», «behandle/behandling», «behandlingsansvarlig», 
«opplysningsbehandler», «den registrerte» og «tilsynsmyndighet» det samme som i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt «direktivet»)(1),

b) «opplysningsoverfører» den behandlingsanvarlige som overfører personopplysninger,

c) «opplysningsmottaker» den opplysningsbehandleren som samtykker i å motta personopplysninger fra 
opplysningsoverføreren for etter overføringen å behandle dem på opplysningsoverførerens vegne i samsvar med 
dennes instrukser og disse vilkårene, og som ikke er underlagt et system i en tredjestat som gir tilstrekkelig vern,

d) «gjeldende personvernlovgivning» den lovgivning som verner fysiske personers grunnleggende rettigheter og 
friheter, og særlig deres personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, og som gjelder for en 
behandlingsansvarlig i medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert,

e) «tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak» de tiltak som har som mål å verne personopplysninger mot 
utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller tilgang, særlig 
når behandlingen innebærer overføring av opplysninger over nett, eller mot enhver annen form for ulovlig 
behandling.

Vilkår 2

Opplysninger om overføringen

Nærmere opplysninger om overføringen og eventuelt om særlige kategorier personopplysninger og for hvilke formål 
de overføres, oppgis i tillegg 1, som utgjør en integrert del av vilkårene.

(1)    Partene kan i dette vilkåret gjengi de definisjoner og betydninger som er fastsatt i direktiv 95/46/EF, dersom de anser det som mer 
hensiktsmessig at kontrakten står alene.



EØS-tillegget til Den Europeiske Unions TidendeNr. 23/394 8.5.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Vilkår 3

Vilkår om begunstiget tredjemann

I egenskap av begunstiget tredjemann kan den registrerte påberope seg dette vilkåret, vilkår 4 bokstav b)- h), 
vilkår 5 bokstav a)-e) og bokstav g), vilkår 6 nr. 1 og 2, vilkår 7, vilkår 8 nr. 2 og vilkår 9, 10 og 11 overfor 
opplysningsoverføreren.

Den registrerte kan påberope seg dette vilkåret, vilkår 5 bokstav a)- e) og bokstav g), vilkår 6 nr. 1 og 2, vilkår 7, 
vilkår 8 nr. 2 og vilkår 9, 10 og 11 overfor opplysningsmottakeren dersom opplysningsoverføreren faktisk eller rettslig 
har opphørt å eksistere.

Partene motsetter seg ikke at de registrerte lar seg representere av en sammenslutning eller andre organer dersom de 
ønsker det og det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning.

Vilkår 4

Opplysningsoverføreres forpliktelser

Opplysningsoverførere samtykker i og garanterer at

a) deres behandling, herunder selve overføringen, av personopplysningene har vært og fortsatt vil bli utført i 
samsvar med relevante bestemmelser i gjeldende personvernlovgivning (og eventuelt er meldt til vedkommende 
myndigheter i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert), og at behandlingen ikke er i strid med 
relevante bestemmelser i den staten,

b) de har instruert og under hele behandlingen av personopplysningene fortsatt vil instruere opplysningsmottakeren 
om å behandle de overførte personopplysningene bare på opplysningsoverførerens vegne og i samsvar med 
gjeldende personvernlovgivning og disse vilkår,

c) opplysningsmottakeren gir tilfredsstillende garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
som er fastsatt i tillegg 2 til denne kontrakten,

d) disse sikkerhetstiltakene, etter vurdering av den gjeldende personvernlovgivningens krav, er tilstrekkelige til å verne 
personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling 
eller tilgang, særlig når behandlingen innebærer overføring av opplysninger i nett, eller enhver annen form for 
ulovlig behandling, og at disse tiltakene sikrer et passende sikkerhetsnivå i forhold til farene ved behandlingen og 
arten av de opplysninger som skal vernes, samtidig som det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i teknikken 
og kostnadene ved å iverksette dem,

e) de vil sikre overholdelse av sikkerhetstiltakene,

f) dersom overføringen omfatter særlige kategorier opplysninger, er den registrerte blitt underrettet eller vil bli 
underrettet før eller så raskt som mulig etter overføringen, om at disse opplysningene kan bli overført til en 
tredjestat som ikke har et tilstrekkelig vernenivå,

g) de samtykker i å sende den meldingen som er mottatt fra opplysningsmottakeren i henhold til vilkår 5 bokstav b), 
videre til tilsynsmyndigheten for personvern, dersom de beslutter å fortsette overføringen eller oppheve 
innstillingen,

h) de på anmodning fra den registrerte vil gjøre tilgjengelig et eksemplar av vilkårene fastsatt i dette vedlegg, med 
unntak av tillegg 2 som skal erstattes av en sammenfattende beskrivelse av sikkerhetstiltakene.

Vilkår 5

Opplysningsmottakeres forpliktelser(1)

Opplysningsmottakere samtykker i og garanterer at

a) de vil behandle personopplysningene bare på vegne av opplysningsoverføreren og i samsvar med dennes 
instrukser og vilkårene; dersom de av en eller annen grunn ikke kan gjøre dette, samtykker de i å underette 
opplysningsoverføreren om dette straks, og opplysningsoverføreren har dermed rett til å innstille overføringen av 
opplysninger og/eller heve kontrakten,

b) de ikke har noen grunn til å tro at den lovgivning de er underlagt hindrer dem i å følge de instrukser de mottar 
fra opplysningsoverføreren og oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten, og at de i tilfelle en endring i 
lovgivningen som sannsynligvis vil ha en betydelig negativ innvirkning på de garantier og forpliktelser vilkårene 
innebærer, straks de får kjennskap til endringen vil underrette opplysningsoverføreren, som dermed har rett til å 
innstille overføringen av opplysninger og/eller heve kontrakten,

c) de har iverksatt de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er angitt i tillegg 2, før behandlingen av de 
overførte personopplysningene, 

(1)    Obligatoriske krav i den nasjonale lovgivning som får anvendelse på opplysningsmottakeren, og som ikke går utover det som er 
nødvendig i et demokratisk samfunn på grunnlag av en av interessene som er oppført i artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, det 
vil si dersom de utgjør et nødvendig tiltak for å verne statens sikkerhet, forsvaret, offentlig sikkerhet, forebygging, etterforskning, 
avsløring og rettslig forfølging av straffbare handlinger eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker, en stats vesentlige 
økonomiske eller finansielle interesser eller vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og friheter, er ikke i strid med 
standardkontraktsvilkårene. Noen eksempler på slike obligatoriske krav som ikke går utover det som er nødvendig i et demokratisk 
samfunn, er blant annet internasjonalt anerkjente sanksjoner, krav om rapportering til skattevesenet og krav om rapportering for å 
bekjempe hvitvasking av penger.
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d) de umiddelbart skal underrette opplysningsoverføreren om

i) enhver rettslig bindende anmodning om videreformidling av personopplysninger fra en myndighet med ansvar 
for håndheving av loven med mindre dette på annen måte er forbudt, som for eksempel et forbud i henhold til 
strafferetten for å sikre fortrolighet ved politietterforskning, 

ii) enhver utilsiktet eller ulovlig tilgang og

iii) enhver anmodning som mottas direkte fra de registrerte, og som de ikke besvarer, med mindre de på annen 
måte har fått tillatelse til det, 

e) de raskt og på riktig måte vil behandle alle forespørsler fra opplysningsoverføreren i tilknytning til behandlingen 
av personopplysningene som skal overføres og følge tilsynsmyndighetens råd med hensyn til behandlingen av de 
opplysninger som overføres,

f) de på anmodning fra opplysningsoverføreren vil underlegge sine databehandlingsanlegg kontroll med hensyn 
til den behandlingsvirksomheten som omfattes av vilkårene, som skal utføres av opplysningsoverføreren eller 
et inspeksjonsorgan som skal være sammensatt av uavhengige medlemmer som har de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, og som er underlagt taushetsplikt,

g) de på anmodning fra den registrerte vil gjøre tilgjengelig et eksemplar av vilkårene fastsatt i dette vedlegg, med 
unntak av tillegg 2 som skal erstattes av en sammenfattende beskrivelse av sikkerhetstiltakene, i de tilfeller der den 
registrerte ikke kan få et eksemplar av opplysningsoverføreren.

Vilkår 6

Erstatningsansvar

1. Partene er enige om at en registrert som har lidd skade som følge av en overtredelse av bestemmelsene i vilkår 3, 
har rett til erstatning fra opplysningsoverføreren for skaden.

2. Dersom en registrert ikke er i stand til å reise søksmål som nevnt i nr. 1 mot opplysningsoverføreren som følge av 
opplysningsmottakerens manglende oppfyllelse av en av sine forpliktelser nevnt i vilkår 3, fordi opplysningsoverføreren 
faktisk eller rettslig har opphørt å eksistere eller har blitt betalingsudyktig, samtykker opplysningsmottakeren i at den 
registrerte kan reise krav mot opplysningsmottakeren som om denne var opplysningsoverføreren.

3. Partene er enige om at dersom en av partene holdes ansvarlig av den annen part for en overtredelse av vilkårene, 
vil sistnevnte, i den grad denne er erstatningsansvarlig, holde førstnevnte skadesløs med hensyn til alle kostnader, 
gebyrer, skadeserstatningsbeløp, utgifter eller tap førstnevnte part har pådratt seg.

Erstatningen avhenger av:

a) at opplysningsoverføreren straks underretter opplysningsmottakeren om kravet og 

b) at opplysningsmottakeren får mulighet til å samarbeide med opplysningsoverføreren om forsvaret og avgjørelsen 
av kravet(1).

Vilkår 7

Mekling og domsmyndighet

1. Opplysningsmottakeren samtykker i at dersom den registrerte påberoper seg bestemmelsen om begunstiget 
tredjemann og/eller krever skadeserstatning i henhold til vilkårene, vil opplysningsmottakeren godta den registrertes 
avgjørelse om å 

a) henvise tvisten til mekling som skal foretas av en uavhengig person, eventuelt av tilsynsmyndigheten, 

b) bringe tvisten inn for en domstol i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert.

2. Opplysningsmottakeren samtykker i at en bestemt tvist etter avtale med den registrerte kan bringes inn for en 
voldgiftsinstans dersom opplysningsmottakeren er etablert i en stat som har ratifisert New York-konvensjonen om 
fullbyrding av voldgiftskjennelser.

3. Partene er enige om at den registrertes valg ikke vil berøre dennes materielle eller prosessuelle rettigheter med 
hensyn til å kreve erstatning i samsvar med andre bestemmelser i nasjonal eller internasjonal rett.

Vilkår 8

Samarbeid med tilsynsmyndigheter

1....... Opplysningsoverføreren samtykker i å deponere et eksemplar av denne kontrakten hos tilsynsmyndigheten 
dersom denne anmoder om det, eller dersom slik deponering kreves i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

2....... Partene er enige om at tilsynsmyndigheten har rett til å kontrollere opplysningsmottakeren i samme omfang og på 
de samme vilkår som gjelder for kontroll hos opplysningsoverføreren i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

(1)    Nr. 3 er ikke obligatorisk. 
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Vilkår 9

Gjeldende lovgivning

Vilkårene skal være underlagt lovgivningen i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert, 
i dette tilfelle.............................................................................................................................................................................

Vilkår 10

Endring av kontrakten

Partene forplikter seg til ikke å endre ordlyden i vilkårene.

Vilkår 11

Forpliktelser etter avsluttet behandling av personopplysninger

1. Partene er enige om at når behandlingen av personopplysninger er avsluttet, skal opplysningsmottakeren etter 
ønske fra opplysningsoverføreren returnere alle personopplysninger som er blitt overført og eksemplarer av disse, til 
opplysningsoverføreren, eller ødelegge alle personopplysninger og bevise overfor opplysningsoverføreren at dette er 
blitt gjort, med mindre den lovgivning som opplysningsmottakeren er underlagt, hindrer vedkommende i å returnere 
eller ødelegge alle eller deler av personopplysningene som er overført. Opplysningsmottakeren garanterer i så fall at de 
overførte personopplysningenes fortrolighet vil bli sikret og at opplysningene ikke vil bli aktivt behandlet mer.

2. Opplysningsmottakeren garanterer at vedkommende på anmodning fra opplysningsoverføreren og/eller 
tilsynsmyndigheten vil underlegge dataoverføringsanleggene sine en kontroll med hensyn til de tiltak som er nevnt i 
nr. 1.

På vegne av opplysningsoverføreren:

Fullt navn: . .........................................................................................................................................................................

Stilling: ...............................................................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å gjøre kontrakten bindende (eventuelt): .....................................................

                                                                                   Underskrift......................................................................

(organisasjonens stempel)

På vegne av opplysningsmottakeren:

Fullt navn: . .........................................................................................................................................................................

Stilling: ...............................................................................................................................................................................

Adresse: . ............................................................................................................................................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å gjøre kontrakten bindende (eventuelt): .....................................................

                                                                                   Underskrift......................................................................

(organisasjonens stempel)
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Tillegg 1

til standardkontraktsvilkårene

Dette tillegg er en del av vilkårene og må fylles ut og underskrives av partene

(*) (Medlemsstatene kan i samsvar med sine nasjonale framgangsmåter angi eller spesifisere ytterligere nødvendige 
opplysninger som skal inngå i dette tillegg.)

Opplysningsoverfører

Opplysningsoverføreren er (gi en kort beskrivelse av virksomhet av betydning for overføringen): 

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

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

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

Opplysningsmottaker

Opplysningsmottakeren er (gi en kort beskrivelse av virksomhet av betydning for overføringen): 

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

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

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

Registrerte

De overførte personopplysningene gjelder følgende kategorier registrerte personer (angi nærmere):

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

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

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

Kategorier opplysninger

De overførte personopplysningene gjelder følgende kategorier opplysninger (angi nærmere):

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

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

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

Særlige kategorier opplysninger (eventuelt):

De overførte personopplysningene gjelder følgende særlige kategorier opplysninger (angi nærmere): 

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

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

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

Behandling

De overførte personopplysningene vil gjennomgå følgende grunnleggende behandling (angi nærmere): 

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

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

OPPLYSNINGSOVERFØRER    OPPLYSNINGSMOTTAKER

Navn:.........................................................................................

Underskrift etter fullmakt

......................................................................................................  
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Tillegg 2

til standardkontraktsvilkårene

Dette tillegg er en del av vilkårene og må fylles ut og underskrives av partene

Beskrivelse av de de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som gjennomføres av opplysningsmottakeren i 
samsvar med vilkår 4 bokstav d) og 5 bokstav c) (eller vedlagt dokument/lovgivning):

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 68/2001

av 12. januar 2001

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte(*)

2003/EØS/23/72

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 
7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 
horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) iv),

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen myndig-
het til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, at 
opplæringsstøtte under visse omstendigheter er forenlig 
med det felles marked og ikke underlagt meldeplikten 
omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3.

2) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte, og har dessuten 
definert sin politikk på dette området, senest i Fellesskapets 
rammebestemmelser for opplæringsstøtte(3). I lys av 
Kommisjonens betydelige erfaring med anvendelsen av 
disse artiklene på opplæringsstøtte bør den, for å sikre 
effektiv gransking samt å forenkle saksbehandlingen uten 
å svekke sin kontroll, benytte myndigheten den er gitt i 
henhold til forordning (EF) nr. 994/98.

3) Med henblikk på å fastsette en klar og sammenhengende 
politikk for alle sektorer bør virkeområdet for denne 
forordning være så bredt som mulig og omfatte 
landbrukssektoren, fiskeri og akvakultur.

4) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulighet 
til å melde opplæringsstøtte. Kommisjonen vil vurdere en 
slik melding særlig i lys av kriteriene fastsatt i denne 
forordning, eller i henhold til Fellesskapets gjeldende 
retningslinjer og rammebestemmelser, såframt slike 
retningslinjer og rammebestemmelser eksisterer. Dette 
er for tiden tilfellet for aktiviteter knyttet til produksjon, 
bearbeiding og markedsføring av produkter oppført 

i vedlegg I til traktaten, og for sjøtransportsektoren. 
Rammebestemmelsene for opplæringsstøtte bør oppheves 
fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse, da 
innholdet erstattes av denne forordning.

5) Av åpenhetshensyn bør det gjøres oppmerksom på at i 
samsvar med artikkel 51 nr. 1 annet ledd i rådsforordning 
(EF) nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling 
av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og 
garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring 
og oppheving av visse forordninger(4), får traktatens 
artikkel 87-89 ikke anvendelse på medlemsstatenes 
finansielle bidrag til tiltak som mottar fellesskapsstøtte 
til opplæringsformål som omhandlet i artikkel 9 i nevnte 
forordning.

6) Av åpenhetshensyn bør det understrekes at denne 
forordning bør få anvendelse bare på opplæringstiltak som 
utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1. 
Flere opplæringstiltak omfattes ikke av nevnte artikkel, 
men utgjør i stedet allmenne tiltak fordi de er beregnet 
på alle foretak i alle sektorer uten forskjellsbehandling 
og uten adgang til skjønnsutøvelse for myndighetene 
som iverksetter tiltakene (generelle ordninger for 
skattemessig oppmuntring, som automatisk skattekreditt 
for alle foretak som investerer i de ansattes opplæring). 
Andre opplæringstiltak faller utenfor virkeområdet for 
traktatens artikkel 87 nr. 1 fordi personer alle steder 
direkte nyter godt av dem, og de ikke gir fordeler 
for visse foretak eller sektorer. Eksempler på dette er 
skolegang og grunnopplæring (f.eks. vekselvis skolegang 
og praksis), opplæring eller omskolering av arbeidsløse, 
herunder praksisplasser i foretak, tiltak rettet direkte 
mot arbeidstakere eller til og med mot visse grupper 
arbeidstakere, noe som gir dem muligheten til å nyte 
godt av opplæring som ikke er tilknyttet bedriften eller 
sektoren de arbeider i (f.eks. en «utdanningskonto»). 
På den annen side bør det minnes om at bidrag fra 
sektorfond, dersom en stat gjør dem obligatoriske, ikke 
betraktes som private midler, men utgjør statsmidler i 
henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1.

7) Denne forordning bør unnta alle former for støtte som 
oppfyller alle relevante krav i denne forordning, og alle 
former for støtteordninger, såframt støtte som kan gis 
etter en slik ordning, oppfyller alle relevante krav i denne 
forordning. Med henblikk på å sikre effektiv gransking 
og forenkling av administrativ behandling uten å svekke 
Kommisjonens kontroll, bør støtteordninger og individuell 
støtte som gis uavhengig av støtteordninger, inneholde en 
uttrykkelig henvisning til denne forordning.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 42.

(1)    EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2)    EFT C 89 av 28.3.2000, s. 8.
(3)    EFT C 343 av 11.11.1998, s. 10. (4)    EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
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8) For å fjerne ulikheter som kan føre til konkurransevridning, 
og for å lette samordningen mellom ulike tiltak i 
Fellesskapet og på nasjonalt plan som gjelder små 
og mellomstore bedrifter, samt av hensyn til klarhet i 
den administrative behandling og til rettssikkerheten, 
bør definisjonen av «små og mellomstore bedrifter» 
i denne forordning være den samme som den i 
kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 
om definisjonen av små og mellomstore bedrifter(1).

9) For å fastslå hvorvidt støtte er forenlig med det felles 
marked i henhold til denne forordning, er det nødvendig 
å vurdere støttens intensitet og dermed støttebeløpet 
uttrykt som tilskuddsekvivalent. Ved beregning av 
tilskuddsekvivalenten til støtte som utbetales i flere 
rater, og ved beregning av støtte i form av lån på 
gunstige vilkår bør den markedsrente anvendes som 
gjaldt da støtten ble tildelt. Med henblikk på en ensartet, 
klar og enkel anvendelse av statsstøttereglene bør 
markedsrentessatsene i denne forordning anses som 
referansesatser, forutsatt at eventuelle lån på gunstige 
vilkår sikres på vanlig måte og ikke innebærer risiko 
utenom det vanlige. Referansesatsene bør være de 
som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på grunnlag av 
objektive kriterier og offentliggjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende og på Internettet.

10) Opplæring vil vanligvis ha positive eksterne virkninger 
for samfunnet som helhet, idet den betyr et økt antall 
kvalifiserte arbeidstakere som rekrutteringsgrunnlag 
for andre foretak, forbedrer konkurranseevnen til 
Fellesskapets industri og spiller en viktig rolle i sysse
lsettingsstrategien. Ettersom foretakene i Fellesskapet 
generelt investerer for lite i opplæringen av sine 
arbeidstakere, kan statsstøtte bidra til å korrigere denne 
markedets ufullkommenhet, og kan derfor under 
visse omstendigheter betraktes som forenlig med 
det felles marked og derfor unntatt fra kravet om 
forhåndsmelding.

11) For å sikre at statsstøtte begrenses til det som er 
nødvendig for å nå Fellesskapets mål, noe som ikke vil 
være mulig ved hjelp av markedskreftene alene, bør den 
tillatte intensitet av støtte som gis unntak tilpasses etter 
den form for opplæring som gis, samt bedriftens størrelse 
og geografiske beliggenhet.

12) Generell opplæring gir kvalifikasjoner med bred 
anvendelse og forbedrer kvalifiserte arbeidstakeres
 

mulighet til sysselsetting betydelig. Støtte for dette 
formål bidrar i mindre grad til konkurransevridning, og 
støtte med høyere intensitet kan derfor betraktes som 
forenlig med det felles marked og unntas fra kravet om 
forhåndsmelding. På den annen side innebærer særskilt 
opplæring, som først og fremst kommer bedriften til 
gode, en større fare for konkurransevridning, og støtte til 
slik opplæring bør være av mye lavere intensitet for at 
støtten skal kunne betraktes som forenlig med markedet 
og unntas fra kravet om forhåndsmelding.

13) På bakgrunn av den store belastningen på små og 
mellomstore bedrifter og de høyere relative kostnadene 
disse må bære når de investerer i opplæring av sine 
arbeidstakere, bør intensiteten til støtte som gis unntak 
i henhold til denne forordning, økes for små og 
mellomstore bedrifter.

14) I områder som er støtteberettiget i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c), har opplæring relativt 
sett større eksterne virkninger, fordi det generelt 
investeres for lite i opplæring i slike områder, og fordi 
arbeidsledigheten er høyere. Intensiteten av støtte som 
gis unntak i henhold til denne forordning, bør derfor 
økes for disse områdene.

15) Innenfor sjøtransportsektoren rettferdiggjør opplæringens 
særlige form en særskilt tilnærming.

16) Store støttebeløp bør fortsatt vurderes individuelt 
av Kommisjonen før de fordeles. Støttebeløp som 
overstiger en bestemt øvre grense, som bør fastsettes 
til 1 000 000 euro, utelukkes følgelig fra unntaket 
fastsatt ved denne forordning og omfattes fortsatt av 
bestemmelsene i traktatens artikkel 87 nr. 3.

17) Denne forordning bør ikke unnta støtte som er 
kumulert med annen statsstøtte, herunder støtte gitt 
av nasjonale, regionale eller lokale myndigheter, eller 
med fellesskapsfinansiering som gjelder de samme 
støtteberettigede kostnader, når slik kumulering fører til 
at grensebeløpene fastsatt i denne forordning overstiges.

18) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98, bør det opprettes 
et standardskjema, med henblikk på offentliggjøring i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende, som medlemsstatene 
kan bruke for å gi Kommisjonen opplysninger i 
sammendrags form når en støtteordning iverksettes, eller 
når individuell støtte som ikke omfattes av noen slik 
ordning, gis i henhold til denne forordning. Av samme 
årsak bør det fastsettes regler for hva slags registre 
medlemsstatene bør føre over støtte som er unntatt 
etter denne forordning. Kommisjonen bør selv fastsette 
presise krav når det gjelder de årlige rapportene som 
medlemsstatene skal oversende Kommisjonen, herunder 
krav om at opplysningene foreligger i elektronisk form, 
da den nødvendige teknologi nå er allment tilgjengelig.

(1)    EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
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19) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt i 
betraktning behovet for stadig å revidere politikken på 
området statsstøtte, er det hensiktsmessig å begrense 
gyldighetstiden for denne forordning. Dersom denne 
forordning ikke forlenges ved gyldighetstidens utløp, 
bør støtteordninger som allerede er unntatt etter denne 
forordning, fortsatt være unntatt i seks måneder —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på støtte i alle sektorer, 
herunder aktiviteter knyttet til produksjon, bearbeiding og 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til traktaten.

Artikkel 2

Defi nisjoner

I denne forordning menes med

a) «støtte», ethvert tiltak som oppfyller samtlige kriterier 
fastsatt i traktatens artikkel 87 nr. 1,

b) «små og mellomstore bedrifter», foretak som definert i 
vedlegg I,

c) «store foretak», foretak som ikke faller inn under 
definisjonen av små og mellomstore bedrifter i vedlegg I,

d) «særskilt opplæring», opplæring som omfatter 
undervisning som er direkte og hovedsakelig knyttet 
til arbeidstakerens nåværende eller framtidige stilling i 
mottakerbedriften, og som gir kvalifikasjoner som ikke 
eller bare i begrenset grad kan benyttes i andre foretak 
eller på andre arbeidsområder,

e) «generell opplæring», opplæring som omfatter 
undervisning som ikke utelukkende eller hovedsakelig 
er knyttet til arbeidstakerens nåværende eller framtidige 
stilling i mottakerbedriften, men som gir kvalifikasjoner 
som i stor grad kan benyttes i andre foretak eller på 
andre arbeidsområder og derfor i betydelig grad forbedrer 
arbeidstakerens mulighet til sysselsetting. Opplæring skal 
anses som «generell» dersom den f.eks.

— organiseres i fellesskap av flere uavhengige bedrifter, 
eller dersom arbeidstakere i forskjellige bedrifter kan 
ta del i opplæringen,

— anerkjennes, attesteres eller godkjennes av offentlige 
myndigheter eller organer eller av andre organer 
eller institusjoner som er blitt tildelt den nødvendige 
myndighet av en medlemsstat eller Fellesskapet.

f) «støtteintensitet», bruttostøttebeløpet uttrykt i prosent 
av prosjektets støtteberettigede kostnader. Alle tall 
som benyttes skal angi beløpene før eventuell direkte 
beskatning. Når støtten ikke gis som tilskudd, skal 

støttebeløpet være støttens tilskuddsekvivalent. Støtte som 
utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien på det 
tidspunktet støtten ble gitt. Rentesatsen som benyttes ved 
diskontering og ved beregning av støttebeløpet ved lån på 
gunstige vilkår, skal være den referansesatsen som gjaldt 
på det tidspunktet lånet ble gitt,

g) «vanskeligstilt arbeidstaker»,

— unge personer under 25 år som ikke tidligere har vært 
i fast, lønnet stilling, i de første seks månedene etter 
ansettelse,

— personer med alvorlige funksjonshemminger av fysisk, 
mental eller psykologisk art, men som likevel er i stand 
til å tre inn på arbeidsmarkedet,

— vandrearbeidere som flytter eller har flyttet innenfor 
Fellesskapet eller som bosetter seg i Fellesskapet 
for å finne sysselsetting, og som trenger yrkes- eller 
språkopplæring,

— personer som ønsker å tre inn på arbeidsmarkedet igjen 
etter en pause på minst tre år, og særlig personer som 
oppgav arbeidet på grunn av problemer med å forene 
arbeid og familieliv, i de første seks månedene etter 
ansettelse,

— personer over 45 år uten videregående eller tilsvarende 
utdanning,

— langtidsarbeidsledige, dvs. personer som har vært uten 
arbeid i 12 sammenhengende måneder, i de første seks 
månedene etter ansettelse.

Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Individuell støtte som gis uavhengig av støtteordninger og 
som oppfyller alle vilkår i denne forordning, skal være forenlig 
med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 
og unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, 
forutsatt at det i støtten uttrykkelig vises til denne forordning 
ved angivelse av tittel og henvisning til publiseringen i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Støtteordninger som oppfyller alle vilkår i denne 
forordning, skal være forenlige med det felles marked i henhold 
til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at

a) enhver støtte som kan gis etter støtteordningen, oppfyller 
alle vilkår i denne forordning,

b) ordningen inneholder en uttrykkelig henvisning til denne 
forordning ved angivelse av tittel og henvisning til 
publisering i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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3. Støtte som gis etter ordningene omhandlet i nr. 2, skal 
være forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens 
artikkel 88 nr. 3 dersom den umiddelbart oppfyller alle vilkår i 
denne forordning.

Artikkel 4

Støtte til opplæring som er gitt unntak

1. Støtteordninger og individuell støtte til opplæring må 
oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2-7.

2. Når det gis støtte til særskilt opplæring, skal 
støtteintensiteten ikke overstige 25 % for store foretak og 35 % 
for små og mellomstore bedrifter.

Intensiteten skal økes med 5 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c), og med 10 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a).

3. Når det gis støtte til generell opplæring, skal 
støtteintensiteten ikke overstige 50 % for store foretak og 70 % 
for små og mellomstore bedrifter.

Intensiteten økes med 5 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c), og med 10 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a).

4. De høyeste støtteintensitetene omhandlet i nr. 2 og 3 økes 
med ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av 
vanskeligstilte arbeidstakere.

5. I de tilfeller der støtteprosjektet omfatter elementer fra 
både særskilt og generell opplæring som ikke kan skilles fra 
hverandre for beregningen av støtteintensitet, og i tilfeller der 
det ikke kan fastslås om prosjektet til støtte for opplæring er av 
særskilt eller generell karakter, får de intensiteter anvendelse 
som gjelder for særskilt opplæring i henhold til nr. 2.

6. Når det gis støtte til sjøtransportsektoren, kan 
støtteintensiteten være på 100 %, uansett om støtten gjelder 
særskilt eller generell opplæring, såframt følgende vilkår er 
oppfylt:

a) den som mottar opplæring skal ikke være et aktivt medlem 
av besetningen, men skal være del av reservebesetningen 
om bord, og

b) opplæringen skal skje ombord på skip som er registrert i 
Fellesskapet.

7. Følgende kostnader er støtteberettiget ved et prosjekt for 
opplæringsstøtte:

a) kostnader til opplæringspersonale,

b) reisekostnader for opplæringspersonale og 
opplæringsdeltakere,

c) andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr,

d) avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt 
utelukkende til opplæringsprosjektet,

e) kostnader for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse 
med opplæringsprosjektet,

f) personalkostnader for opplæringsdeltakere inntil et beløp 
som tilsvarer summen av de andre støtteberettigede 
kostnadene omhandlet i bokstav a)-e). Bare de timer 
da deltakerne faktisk deltar i opplæringen skal tas i 
betraktning, etter at eventuelle produksjonstimer eller 
tilsvarende er trukket fra.

Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres, og 
dokumentasjonen skal være oversiktlig og ordnet i poster.

Artikkel 5

Større individuelle støttebeløp

Unntaket kommer ikke til anvendelse dersom støttebeløpet 
gitt et foretak for ett enkelt opplæringsprosjekt overstiger 
1 000 000 euro.

Artikkel 6

Kumulering

1. De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4 og 5 
får anvendelse uavhengig av om prosjektstøtten finansieres 
utelukkende med statsmidler eller delvis finansieres med 
fellesskapsmidler.

2. Støtte som er unntatt ved denne forordning skal ikke 
kumuleres med annen statsstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 1, eller med annen fellesskapsfinansiering som 
gjelder de samme støtteberettigede kostnader, dersom slik 
kumulering ville føre til at støtteintensiteten overstiger det 
som er fastsatt i denne forordning.

Artikkel 7

Åpenhet og kontroll

1. Ved gjennomføring av en støtteordning eller tildeling av 
individuell støtte utenfor en ordning, og når støtteordningen 
eller den individuelle støtten er unntatt i henhold til denne 
forordning, skal medlemsstatene innen 20 virkedager 



8.5.2003 Nr. 23/403EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

oversende Kommisjonen et sammendrag av opplysningene om støtteordningen eller den individuelle 
støtten i den form som er fastsatt i vedlegg II, med sikte på offentliggjøring i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

2. Medlemsstatene skal føre detaljerte registre over de støtteordninger som unntas ved denne forordning, 
over individuell støtte gitt etter disse ordningene og over individuell støtte unntatt ved denne forordning 
som gis uavhengig av eventuelle støtteordninger. Slike registre skal inneholde alle opplysninger som er 
nødvendige for å fastslå at vilkårene for unntak fastsatt i denne forordning er oppfylt. Medlemsstatene skal 
oppbevare opplysningene om individuell støtte i ti år fra den dato støtten ble gitt, og for støtteordninger 
i ti år fra den dato da det sist ble gitt individuell støtte etter ordningen. På skriftlig anmodning fra 
Kommisjonen skal den berørte medlemsstat innen 20 virkedager eller en lengre frist som fastsatt i 
anmodningen oversende den alle opplysninger som Kommisjonen finner nødvendige for å kunne vurdere 
om vilkårene i denne forordning er oppfylt.

3. Medlemsstatene skal utarbeide en rapport om anvendelsen av denne forordning for hele eller deler av 
hvert kalenderår forordningen anvendes, i den form som er fastsatt i vedlegg III, samt i elektronisk form. 
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen denne rapporten innen tre måneder etter utløpet av den 
perioden rapporten omhandler.

Artikkel 8

Ikrafttredelse og gyldighetstid

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

Den får anvendelse til 31. desember 2006.

2. Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støtteordninger som er unntatt i henhold til denne 
forordning fortsatt være unntatt i en tilpasningsperiode på seks måneder.

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

Utferdiget i Brussel, 12. januar 2001.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Defi nisjon av små og mellomstore bedrifter

(utdrag fra kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen av små og mellomstore bedrifter 
(EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4))

’
«Artikkel 1

1. Med små og mellomstore bedrifter, heretter kalt «SMBer», menes foretak 

— som har under 250 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 40 millioner euro eller

— en samlet årsbalanse på høyst 27 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

2. Når det er nødvendig å skille mellom «små» og «mellomstore» bedrifter, menes med «små» bedrifter, foretak

— som har under 50 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 7 millioner euro eller

— en samlet årsbalanse på høyst 5 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

3. Et foretak anses som uavhengig med mindre 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettene eies av et foretak 
som ikke kommer inn under definisjonen av henholdsvis SMBer eller små bedrifter, eller av flere slike foretak i 
fellesskap. Denne øvre grensen kan overstiges i to tilfeller: 

— dersom foretaket eies av offentlige investeringsselskaper, venture-selskaper eller institusjonelle investorer, og disse 
verken enkeltvis eller i fellesskap utøver kontroll over foretaket,

— dersom det på grunn av kapitalspredning ikke er mulig å fastslå hvem som eier det, og foretaket erklærer at det etter 
beste overbevisning kan gå ut fra at det ikke eies med 25 % eller mer av et foretak eller av flere foretak i fellesskap 
som ikke kommer inn under definisjonen av SMBer eller små bedrifter.

4. Ved beregning av terskelverdiene nevnt i nr. 1 og 2 er det derfor nødvendig å legge sammen de relevante 
tallene for mottakerforetaket og for alle foretak der det direkte eller indirekte eier 25 % eller mer av kapitalen eller 
stemmerettene.

5. Når det er nødvendig å skille mellom svært små bedrifter og andre små bedrifter, menes med svært små bedrifter 
foretak som har under ti ansatte.

6. Når et foretak på balansedagen ligger over eller under de finansielle grenseverdiene eller terskelen for antall 
ansatte, skal dette føre til at foretaket får eller mister status som «SMB», «mellomstor bedrift», «liten bedrift» eller 
«svært liten bedrift» først når forholdet gjentar seg over to regnskapsår på rad.

7. Antallet ansatte tilsvarer antallet arbeidsenheter per år (årsverk), dvs. antallet lønnstakere som arbeider heltid i 
et helt år, idet deltidsarbeid og sesongarbeid regnes i deler av en enhet. Året som skal legges til grunn, er den siste 
avsluttede regnskapsperiode.

8. Terskelverdiene for omsetning eller samlet balanse skal være de for siste godkjente regnskapsperiode på tolv 
måneder. For nyetablerte foretak som ennå ikke har foretatt noen regnskapsavslutning, skal tersklene som benyttes være 
tall basert på et pålitelig overslag gjort i løpet av regnskapsåret.»
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VEDLEGG II

Oversikt over sammendrag av opplysninger som skal gis ved iverksetting av en støtteordning unntatt etter 
denne forordning og ved tildeling av individuell støtte unntatt etter denne forordning som ikke omfattes av en 

støtteordning

Sammendrag av opplysninger om statsstøtte gitt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001

Opplysninger som skal gis Merknader

Medlemsstat

Region Angi regionens navn dersom støtten gis av regionale eller 
lokale myndigheter 

Navnet på støtteordningen eller på bedriften som mottar 
individuell støtte

Angi støtteordningens navn eller, ved individuell støtte, 
mottakerens navn.

I sistnevnte tilfelle kreves det ingen årsrapport det 
påfølgende år

Rettslig grunnlag Angi teksten til det nasjonale rettslige grunnlag for 
støtteordningen eller den individuelle støtten

Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen eller 
samlet individuell støtte gitt mottakerforetaket

Beløp oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta.

For støtteordninger: 

oppgi den eller de samlede årlige budsjettbevilgninger 
eller et overslag over skattemessig underskudd per år for 
alle former for støtte som inngår i ordningen.

For individuell støtte:

oppgi det samlede støttebeløp/skattemessige underskudd. 
Om relevant oppgis også antallet år støtten vil utbetales 
i rater, eller i hvor mange år det vil påløpe skattemessig 
underskudd.

For garantier oppgis i begge tilfeller de (høyeste) 
garanterte lånebeløpene

Høyeste støtteintensitet Oppgi høyeste støtteintensitet eller høyeste støttebeløp 
per støtteberettiget enhet

Gjennomføringsdato Oppgi datoen da støtte kan gis i henhold til støtteordningen 
eller datoen for tildeling av individuell støtte

Ordningens eller den individuelle støttens varighet Oppgi inntil hvilken dato (år og måned) støtten kan ytes 
i henhold til ordningen eller ved individuell støtte, og 
eventuelt den forventede dato (år og måned) for utbetaling 
av siste rate

Støttens formål For opplæringsstøtte oppgis hvorvidt det dreier seg om 
særskilt eller generell opplæring.

For generell opplæring må det vedlegges dokumentasjon 
(f.eks. beskrivelse av opplæringens innhold) som godtgjør 
at opplæringen er av generell karakter.
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Opplysninger som skal gis Merknader

Berørt(e) økonomisk(e) sektor(er)

  Alle sektorer

eller

 Landbruk

 Fiskeri og akvakultur

 Kullgruvedrift

 Alle produksjonssektorer

eller

 Jern- og stålindustri

 Skipsbygging

 Syntetiske fibrer

 Bilindustri

 Annen produksjon

 Alle tjenester

eller

 Sjøtransporttjenester

 Andre transporttjenester

 Finansielle tjenester

 Andre tjenester

Merknader:

Kryss av i listen dersom det er relevant

Navn og adresse til den myndighet som gir støtten

Andre opplysninger
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VEDLEGG III

Utforming av rapporten som jevnlig skal oversendes Kommisjonen

Utforming av den årlige rapport om støtteordninger unntatt etter en forordning om gruppeunntak vedtatt i 
henhold til artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstatene skal bruke utformingen nedenfor ved de rapporter de er pålagt å framlegge for Kommisjonen i henhold 
til forordninger om gruppeunntak vedtatt på grunnlag av rådsforordning (EF) nr. 994/98.

Rapportene bør også framlegges i elektronisk form.

Opplysninger som kreves for alle støtteordninger unntatt ved en forordning om gruppeunntak vedtatt i henhold til 
artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

1. Støtteordningens navn

2. Kommisjonsforordning om gruppeunntak som får anvendelse

3. Utgifter

 Det skal oppgis separate tall for alle støtteformer som inngår i ordningen eller for all individuell støtte (f.eks. 
tilskudd, lån på gunstige vilkår osv.). Beløpene skal oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. Ved skatteutgifter 
må årlige skattemessige underskudd rapporteres. Dersom det ikke foreligger nøyaktige tall, kan det gis et overslag 
over slike underskudd.

 Utgiftene skal føres på følgende måte:

 For det aktuelle år skal følgende oppgis separat for alle støtteformer som inngår i ordningen (f.eks. tilskudd, lån på 
gunstige vilkår, garantier osv.):

3.1. Bevilgede beløp, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier osv. 
for nye støtteprosjekter. Ved garantiordninger bør det samlede beløpet som de nye bevilgede garantiene utgjør, 
rapporteres.

3.2. Faktiske utbetalinger, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier 
osv. for nye og løpende prosjekter. Ved garantiordninger bør følgende oppgis: det samlede beløpet for 
utestående garantier, hovedinntekter, inndrevne beløp, utbetalte godtgjørelser, ordningens driftsresultat for 
vedkommende år.

3.3. Antallet nye støtteprosjekter.

3.4. Overslag over det samlede antall arbeidsplasser som er blitt skapt eller bevart som følge av nye prosjekter 
(eventuelt).

3.5. Overslag over det samlede investeringsbeløp som det gis støtte til gjennom nye prosjekter.

3.6. Regional fordeling av beløpene under punkt 3.1, etter regioner definert på NUTS(1) nivå 2 eller lavere eller 
etter regioner i henhold til artikkel 87 nr. 3 bokstav a), c) og ikke-støtteberettigede regioner.

3.7. Sektorfordeling for beløpene under punkt 3.1 etter mottakernes næringssektor (ved flere sektorer angis hver 
enkelt sektors andel):

— landbruk

— fiskeri og/eller akvakultur

— kullgruvedrift

— produksjonsektorer

 herunder:

jern- og stålindustri

skipsbygging

syntetiske fibrer

bilindustri

andre produksjonssektorer (angis nærmere)

(1)    NUTS er nomenklaturen for regionale statistikkenheter i EF. 
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— tjenester

 herunder:

sjøtransporttjenester

andre transporttjenester

finansielle tjenester

andre tjenester (angis nærmere)

— andre sektorer (angis nærmere)

4.  Andre opplysninger og merknader
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2001

av 12. januar 2001

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte(*)

2003/EØS/23/73

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 
7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 
horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 2,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen myndighet 
til ved forordning å fastsette en øvre grense, slik at 
støttetiltak under denne verdien ikke anses å oppfylle 
alle kriterier i traktatens artikkel 87 nr. 1 og dermed ikke 
faller inn under framgangsmåten for melding fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

2) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88, og har særlig klargjort støttebegrepet 
som omhandlet i traktatens artikkel 87 nr. 1. 
Kommisjonen har også vist sin politikk med hensyn til en 
øvre grense for bagatellmessig støtte, slik at artikkel 87 
nr. 1 ikke anses å få anvendelse på støtte under denne 
grensen, senest i kommisjonsmelding om regelen om 
bagatellmessig støtte(3). I lys av denne erfaring og med 
henblikk på større klarhet og rettssikkerhet, bør regelen 
om bagatellmessig støtte fastlegges i en forordning.

3) Tatt i betraktning de særlige regler som gjelder i 
landbruks-, fiskeri- og akvakultursektoren, og i 
transportsektoren, samt faren for at selv små støttebeløp 
innenfor disse sektorene vil kunne oppfylle kriteriene i 
traktatens artikkel 87 nr. 1, bør denne forordning ikke få 
anvendelse på disse sektorene.

4) I lys av Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale 
om subsidier og utjevningsavgifter(4) bør denne 
forordning ikke unnta eksportstøtte eller støtte som 
begunstiger innenlandske framfor importerte produkter. 
Støtte til dekning av kostnadene ved deltaking på 
handels-/varemesser eller til undersøkelser eller 
rådgivningstjenester som er nødvendige for lanseringen 
av et nytt eller eksisterende produkt på et nytt marked 
utgjør normalt ikke eksportstøtte.

5) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring kan det fastslås at 
støtte som ikke overstiger en øvre grense på 100 000 euro 
over et tidsrom på tre år, ikke påvirker handelen mellom 
medlemsstatene og/eller ikke vrir eller truer med å vri 
konkurransen; slik støtte faller dermed ikke inn under 
traktatens artikkel 87 nr. 1. Den relevante treårsperioden 
er av glidende karakter, slik at for hver ny tildeling av 
bagatellmessig støtte må den samlede bagatellmessige 
støtten tildelt i de foregående tre årene fastslås. Den 
bagatellmessige støtten skal anses å være gitt i det 
øyeblikk det rettslige krav på å motta støtten overføres 
til mottakeren. Regelen om bagatellmessig støtte berører 
ikke foretakenes mulighet til, for samme prosjekt, også 
å motta statsstøtte godkjent av Kommisjonen eller i 
henhold til en forordning om gruppeunntak.

6) Med henblikk på åpenhet, likebehandling og korrekt 
anvendelse av den øvre grense for bagatellmessig støtte, 
bør medlemsstatene benytte samme beregningsmetode. 
For å forenkle slik beregning, og i samsvar med gjeldende 
praksis for anvendelse av regelen om bagatellmessig støtte, 
bør støttebeløp som gis i annen form enn kontanttilskudd, 
omregnes til brutto tilskuddsekvivalent. Ved beregning 
av tilskuddsekvivalenten til støtte som utbetales i flere 
rater, og ved beregning av støtte i form av lån på gunstige 
vilkår, er det nødvendig å benytte den markedsrente 
som gjaldt da støtten ble gitt. Med henblikk på en 
ensartet, åpen og enkel anvendelse av statsstøttereglene, 
bør markedsrentene for denne forordning anses som 
referansesatser, forutsatt at eventuelle lån på gunstige 
vilkår sikres på vanlig måte og ikke innebærer noen 
unormalt stor risiko. Referansesatsene bør være de satser 
som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på grunnlag av 
objektive kriterier og som offentliggjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende og på Internettet.

7) Kommisjonen er forpliktet til å sikre at statsstøttereglene 
overholdes, og særlig at støtte som er gitt i henhold til 
regelen om bagatellmessig støtte oppfyller vilkårene for 
slik støtte. Medlemsstatene bør bidra, i samsvar med 
samarbeidsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 10, 
til å lette gjennomføring av denne oppgaven ved å 
opprette et kontrollapparat som skal sikre at det samlede 
støttebeløp som gis til samme mottaker etter regelen om 
bagatellmessig støtte, ikke overstiger den øvre grense på 
100 000 euro over en periode på tre år. Når de berørte 
medlemsstater gir bagatellmessig støtte, bør de for 
dette formål underrette vedkommende foretak om at 
det er tale om bagatellmessig støtte, innhente fullstendig 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 42.

(1)    EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2)    EFT C 89 av 28.3.2000, s. 6.
(3)    EFT C 68 av 6.3.1996, s. 9.
(4)    EFT L 336 av 23.12.1994, s. 156.
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informasjon om annen bagatellmessig støtte som foretaket 
har mottatt i løpet av de tre foregående år, samt forsikre 
seg om at den øvre grensen for bagatellmessig støtte ikke 
overstiges som følge av den nye støtten. Alternativt kan 
det opprettes et sentralt register for å kontrollere at den 
øvre grensen for bagatellmessig støtte overholdes.

8) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt 
i betraktning det generelle behov for stadig å revidere 
politikken på statsstøtteområdet, bør gyldighetstiden 
for denne forordning begrenses. Dersom denne 
forordning ikke forlenges ved gyldighetstidens utløp, bør 
medlemsstatene ha en tilpasningsperiode på seks måneder 
med hensyn til støtteordninger for bagatellmessig støtte 
som omfattes av denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på støtte til foretak i alle 
sektorer unntatt følgende: 

a) transportsektoren og virksomhet knyttet til produksjon, 
bearbeiding og markedsføring av produkter angitt i 
vedlegg I til traktaten,

b) støtte til eksportrelatert virksomhet, det vil si støtte som 
er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift av 
distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til 
eksportvirksomhet,

c) støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 
importerte produkter.

Artikkel 2

Bagatellmessig støtte

1. Støtteordninger som oppfyller vilkårene i nr. 2 og 3 skal 
anses som ikke å oppfylle alle kriterier i traktatens artikkel 87 
nr. 1 og er derfor ikke omfattet av meldeplikten fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

2. Samlet bagatellmessig støtte som gis til et foretak, skal 
ikke overstige 100 000 euro over en treårsperiode. Denne øvre 
grense gjelder uavhengig av støttens form og formål.

3. Den øvre grense fastsatt i nr. 2 skal uttrykkes som 
kontanttilskudd. Alle tall som benyttes skal være bruttobeløp, 
dvs. før direkte beskatning. Når støtte gis i en annen form enn 
som tilskudd, skal støttebeløpet være det samme som støttens 
brutto tilskuddsekvivalent.

Støtte som utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien 
på det tidspunktet støtten ble gitt. Rentesatsen som brukes 
ved diskontering og ved beregning av støttebeløpet ved lån på 
gunstige vilkår, skal være den referanserenten som gjaldt på 
det tidspunktet da lånet ble gitt.

Artikkel 3

Kumulering og kontroll

1. Når en medlemsstat gir et foretak bagatellmessig 
støtte, skal den underrette foretaket om at det er tale om 
bagatellmessig støtte og innhente fra vedkommende foretak 
fullstendige opplysninger om annen bagatellmessig støtte som 
det har mottatt i løpet av de tre foregående årene.

Medlemsstaten kan først gi den nye bagatellmessige støtten når 
den har forsikret seg om at dette ikke vil føre til at den samlede 
bagatellmessige støtte mottatt i løpet av referanseperioden på 
tre år overstiger den øvre grensen fastsatt i artikkel 2 nr. 2.

2. Dersom en medlemsstat har opprettet et sentralt register 
over bagatellmessig støtte med fullstendige opplysninger om 
alle former for bagatellmessig støtte gitt av en myndighet i 
denne medlemsstaten, får kravet i nr. 1 annet ledd ikke lenger 
anvendelse fra det tidspunkt registeret dekker et tidsrom på tre 
år.

3. Medlemsstatene skal registrere og samle alle opplysninger 
om anvendelsen av denne forordning. Slik dokumentasjon skal 
omfatte alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå at 
vilkårene i denne forordning er overholdt. Opplysninger om 
individuelle tildelinger av bagatellmessig støtte skal bevares 
i ti år fra og med den dato da støtten ble gitt, og med hensyn 
til støtteordninger for bagatellmessig støtte, i ti år fra og med 
den dato da den siste individuelle støtte i henhold til ordningen 
ble gitt. Den aktuelle medlemsstat skal på skriftlig anmodning 
framlegge for Kommisjonen innen 20 virkedager, eller 
eventuelt et lengre tidsrom som fastsatt i anmodningen, alle 
opplysninger som Kommisjonen anser som nødvendige for å 
kunne vurdere om vilkårene i denne forordning er overholdt, 
særlig det samlede beløp for bagatellmessig støtte som er gitt 
til et foretak.

Artikkel 4

Ikrafttredelse og gyldighetstid

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse til 31. desember 2006.
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2. Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støtteordninger for bagatellmessig støtte som hører 
inn under denne forordning, fortsatt nyte godt av dens bestemmelser i en tilpasningsperiode på seks måneder.

I løpet av tilpasningsperioden kan ordningene fortsatt anvendes på vilkårene fastsatt i denne forordning.

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

Utferdiget i Brussel, 12. januar 2001.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001

av 12. januar 2001

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(*)

2003/EØS/23/74

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 
7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 
horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i) og 
bokstav b),

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen myndighet 
til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, at 
støtte til små og mellomstore bedrifter under visse 
omstendigheter er forenlig med det felles marked og 
ikke er underlagt meldeplikten omhandlet i traktatens 
artikkel 88 nr. 3.

2) Forordning (EF) nr. 994/98 gir dessuten Kommisjonen 
myndighet til å erklære, i samsvar med traktatens 
artikkel 87, at støtte som er i samsvar med kartet som 
er godkjent av Kommisjonen for hver medlemsstat 
for tildeling av regionstøtte, er forenlig med det felles 
marked og ikke omfattes av meldeplikten omhandlet i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

3) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på små og mellomstore bedrifter 
innenfor og utenfor regioner som er gitt støtte, og har 
dessuten vist sin politikk på dette området, senest i 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter(3) og i retningslinjene for nasjonal 
regionstøtte(4). I lys av Kommisjonens betydelige erfaring 
med anvendelsen av disse artiklene på små og mellomstore 
bedrifter og i lys av de generelle bestemmelsene om 
små og mellomstore bedrifter og om regionstøtte som 

Kommisjonen har offentliggjort på bakgrunn av nevnte 
artikler, bør Kommisjonen for å sikre et effektivt tilsyn 
samt for å forenkle saksbehandlingen uten å svekke 
Kommisjonens kontroll, benytte myndigheten den er gitt 
i henhold til forordning (EF) nr. 994/98.

4) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulighet 
til å melde støtte til små og mellomstore bedrifter. 
Kommisjonen vil vurdere slike meldinger særlig i lys 
av kriteriene fastsatt i denne forordning. Fellesskapets 
retningslinjer for statsstøtte til små og mellomstore 
bedrifter bør oppheves fra og med datoen for denne 
forordnings ikrafttredelse, da innholdet erstattes med 
denne forordning.

5) Små og mellomstore bedrifter spiller en avgjørende 
rolle med hensyn til å skape arbeidsplasser, og på det 
generelle plan bidrar de til sosial stabilitet samtidig 
som de utgjør en økonomisk drivkraft. Deres utvikling 
kan likevel bli hemmet av markedets ufullkommenhet. 
De har ofte vansker med å skaffe kapital eller kreditt, 
da det er vanskelig å oppnå risikovillig kapital på 
visse finansmarkeder, og fordi de ofte kan stille bare 
begrensede garantier. Begrensede ressurser kan også 
bidra til å innskrenke deres tilgang til informasjon, særlig 
med hensyn til ny teknologi og potensielle markeder. 
På bakgrunn av disse betraktninger bør formålet med 
støtte som unntas ved denne forordning, være å lette 
utviklingen av små og mellomstore bedrifters økonomiske 
virksomhet, forutsatt at slik støtte ikke endrer vilkårene 
for handel i et omfang som strider mot felles interesser.

6) Denne forordning bør unnta alle former for individuell 
støtte som oppfyller alle relevante krav i denne forordning, 
og alle støtteordninger, forutsatt at støtte som kan gis 
etter ordningen, oppfyller alle relevante krav i denne 
forordning. Med henblikk på å sikre effektivt tilsyn og 
forenklet saksbehandling uten å svekke Kommisjonens 
gransking, bør støtteordninger og individuell støtte som 
ikke gis i henhold til en støtteordning, inneholde en 
uttrykkelig henvisning til denne forordning.

7) Denne forordning bør få anvendelse uten å berøre de 
særskilte regler fastsatt i visse forordninger og direktiver 
om statsstøtte i visse sektorer, som gjeldende regler for 
statsstøtte til skipsbygging, og bør ikke få anvendelse på 
landbruk, fiskeri og/eller akvakultur.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 42.

(1)    EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2)    EFT C 89 av 28.3.2000, s. 15.
(3)    EFT C 213 av 23.7.1996, s. 4.
(4)    EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.
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8) For å fjerne ulikheter som kan føre til konkurransevridning, 
og for å lette samordningen mellom ulike initiativer 
i Fellesskapet og på nasjonalt plan som gjelder små 
og mellomstore bedrifter, samt av hensyn til klarhet i 
saksbehandlingen og til rettssikkerheten, bør definisjonen 
av «små og mellomstore bedrifter» brukt i denne 
forordning være den samme som den i kommisjonsreko
mmandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen 
av små og mellomstore bedrifter(5). Denne definisjonen 
ble også brukt i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte 
til små og mellomstore bedrifter(6).

9) I samsvar med Kommisjonens faste praksis og for å 
sikre at støtte er forholdsmessig og ikke høyere enn 
nødvendig, bør grensene for støtte heller uttrykkes som 
støtteintensitet i forhold til en rekke støtteberettigede 
kostnader enn uttrykt som høyeste støttebeløp.

10) For å fastslå hvorvidt støtte er forenlig med det felles 
marked eller ikke i henhold til denne forordning, er 
det nødvendig å vurdere støttens intensitet og dermed 
støttebeløpet uttrykt som tilskuddsekvivalent. Ved 
beregning av tilskuddsekvivalenten til støtte som 
utbetales i flere rater, og ved beregning av støtte gitt i 
form av lån på gunstige vilkår, er det nødvendig å benytte 
den markedsrente som gjaldt da støtten ble gitt. Med 
henblikk på en ensartet, åpen og enkel anvendelse av 
reglene for statsstøtte bør markedsrentesatsene for denne 
forordning være referansesatsene, forutsatt at eventuelle 
lån på gunstige vilkår sikres på vanlig måte og ikke 
innebærer noen unormalt stor risiko. Referansesatsene 
bør være de som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på 
grunnlag av objektive kriterier og som offentliggjøres i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende og på Internettet.

11) Tatt i betraktning forskjellene mellom små bedrifter og 
mellomstore bedrifter bør det fastsettes forskjellige øvre 
grenser for støtteintensitet for hver av de to kategoriene 
bedrifter.

12) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring bør de øvre 
grenser for støtteintensitet fastsettes på et nivå som 
ivaretar behovet for på den ene side i størst mulig grad 
å begrense konkurransevridning i vedkommende sektor, 
og på den annen side å fremme utviklingen av små og 
mellomstore bedrifters økonomiske virksomhet.

13) Det er hensiktsmessig å fastsette ytterligere vilkår 
som bør oppfylles av alle støtteordninger eller all 
individuell støtte som unntas ved denne forordning. 
Under henvisning til traktatens artikkel 87 nr. 3 
bokstav c) bør slik støtte normalt ikke bare føre til at 
driftskostnader som mottakeren normalt vil måtte bære, 
reduseres periodisk eller jevnlig, og støtten bør dessuten 
stå i forhold til de ulemper som må overvinnes for å 
sikre de sosioøkonomiske fordeler som anses å være i 
Fellesskapets interesse. Det er derfor hensiktsmessig 
å begrense denne forordnings virkeområde til støtte 
gitt i tilknytning til visse materielle og immaterielle 
investeringer, visse tjenester som ytes mottakerne samt 
visse andre former for virksomhet. I lys av Fellesskapets 
overkapasitet innen transportsektoren, med unntak 
av rullende jernbanemateriell, bør støtteberettigede 
investeringskostnader for foretak som har sin viktigste 
økonomiske virksomhet i transportsektoren ikke omfatte 
transportmidler og -utstyr.

14) Denne forordning bør unnta støtte til små og 
mellomstore bedrifter uavhengig av bedriftenes 
geografiske beliggenhet. Investeringer i og opprettelse 
av arbeidsplasser kan bidra til økonomisk utvikling 
i vanskeligstilte regioner i Fellesskapet. Små og 
mellomstore bedrifter i disse regionene lider både under 
strukturelle problemer i tilknytning til sin beliggenhet og 
vansker som skriver seg fra bedriftenes størrelse. Det er 
derfor hensiktsmessig å fastsette høyere øvre grenser 
for små og mellomstore bedrifter i regioner som mottar 
støtte.

15) For at ikke en investerings kapitalfaktor skal bli 
begunstiget i forhold til sysselsettingsfaktoren, bør denne 
forordning fastsette mulighet for å måle investeringsstøtte 
på grunnlag enten av investeringskostnadene 
eller kostnadene ved nyansettelser knyttet til 
investeringsprosjektets gjennomføring.

16) I lys av Verdens handelsorganisasjons avtale (WTO) 
om subsidier og utjevningsavgifter(7) bør denne 
forordning ikke unnta eksportstøtte eller støtte som 
begunstiger innenlandske framfor importerte produkter. 
Støtte til dekning av kostnadene ved deltaking på 
handels-/varemesser eller til undersøkelser eller 
rådgivningstjenester som er nødvendige for lanseringen 
av et nytt eller eksisterende produkt på et nytt marked 
utgjør normalt ikke eksportstøtte.

17) Under hensyn til behovet for å oppnå likevekt mellom i 
størst mulig grad å begrense konkurransevridning i den 
sektor som mottar støtte og denne forordnings formål, 
bør individuell støtte som overstiger et fastsatt øvre 
beløp, ikke unntas ved denne forordning, uavhengig av 
om støtten gis etter en støtteordning som er unntatt ved 
denne forordning.

(5)    EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
(6)    EFT C 213 av 23.7.1996, s. 4. (7)    EFT L 336 av 23.12.1994, s. 156.
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18) For å sikre at støtten er nødvendig og fungerer som en 
oppmuntring til å utvikle bestemte former for virksomhet, 
bør støtte til virksomhet som mottakeren uansett ville 
drive på grunnlag av markedsvilkårene alene, ikke unntas 
ved denne forordning.

19) Denne forordning bør ikke unnta støtte som kumulert 
med annen statsstøtte, herunder støtte gitt av 
nasjonale, regionale eller lokale myndigheter, eller 
med fellesskapsfinansiering som gjelder de samme 
støtteberettigede kostnader, fører til at grensebeløpene 
fastsatt i denne forordning overstiges.

20) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98, bør det opprettes 
et standardskjema, som medlemsstatene kan bruke for å 
gi Kommisjonen opplysninger i sammendrags form når 
en støtteordning iverksettes, eller når individuell støtte 
som ikke omfattes av noen slik ordning, gis i henhold 
til denne forordning, med henblikk på offentliggjøring i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende. Av samme årsak bør 
det fastsettes regler for hva slags registre medlemsstatene 
bør føre over støtte som er unntatt etter denne forordning. 
Kommisjonen bør selv fastsette presise krav når det 
gjelder de årlige rapportene som medlemsstatene 
skal framlegge for Kommisjonen, herunder krav om 
at informasjon foreligger i elektronisk form, da den 
nødvendige teknologi nå er allment tilgjengelig.

21) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt 
i betraktning behovet for stadig å revidere politikken 
på statsstøtteområdet, er det hensiktsmessig å begrense 
gyldighetstiden for denne forordning. Dersom denne 
forordning ikke forlenges ved gyldighetstidens utløp, 
bør støtteordninger som allerede er unntatt etter denne 
forordning, fortsatt være unntatt i seks måneder —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på støtte til små og 
mellomstore bedrifter i alle sektorer, uten å berøre særlige 
fellesskapsforordninger eller -direktiver vedtatt i henhold til 
EF-traktaten og som gjelder tildeling av statsstøtte i visse 
sektorer, uansett om de er mer eller mindre restriktive enn 
denne forordning.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding eller 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til 
traktaten,

b) støtte til eksportrelatert virksomhet, det vil si støtte som 
er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift 
av distribusjonsnett eller løpende utgifter knyttet til 
eksportvirksomhet,

c) støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 
importerte produkter.

Artikkel 2

Defi nisjoner

I denne forordning menes med

a) «støtte», ethvert tiltak som oppfyller samtlige kriterier 
fastsatt i traktatens artikkel 87 nr. 1,

b) «små og mellomstore bedrifter», foretak som definert i 
vedlegg I,

c) «investering i materielle aktiva», investering i faste 
materielle anleggsmidler ved opprettelse av et nytt foretak, 
utvidelse av et eksisterende foretak eller igangsetting av 
virksomhet som innebærer en grunnleggende endring i 
et eksisterende foretaks produkt eller produksjonsprosess 
(særlig gjennom rasjonalisering, omstrukturering eller 
modernisering). En investering i anleggsmidler i form av 
overtakelse av et foretak som er nedlagt eller som ville blitt 
nedlagt dersom det ikke var blitt overtatt, skal også anses 
som en investering i materielle aktiva,

d) «investering i immaterielle aktiva», investering i 
overføring av teknologi ved erverv av patentrettigheter, 
lisenser, know-how eller ikke-patentert teknisk viten,

e) «brutto støtteintensitet», støttebeløpet uttrykt i prosent 
av prosjektets støtteberettigede kostnader. Alle tall 
som benyttes skal angi beløpene før eventuell direkte 
beskatning. Når støtten ikke gis som tilskudd, skal beløpet 
være støttens tilskuddsekvivalent. Støtte som utbetales i 
flere rater skal diskonteres til sin verdi på det tidspunktet 
støtten ble gitt. Rentesatsen som benyttes ved diskontering 
og ved beregning av støttebeløpet ved lån på gunstige 
vilkår, skal være den referansesatsen som gjaldt på det 
tidspunktet lånet ble gitt,

f) «netto støtteintensitet», støttebeløpet etter skatt uttrykt i 
prosent av prosjektets støtteberettigede kostnader,

g) «antall ansatte», antallet arbeidsenheter per år (årsverk), 
dvs. antallet lønnstakere som arbeider heltid i et helt år, 
idet deltidsarbeid og sesongarbeid regnes i deler av en 
enhet.
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Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Individuell støtte som gis uavhengig av støtteordninger 
og som oppfyller alle vilkår i denne forordning, skal være 
forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 og skal unntas fra meldeplikten fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at det i støtten uttrykkelig 
vises til denne forordning ved angivelse av tittel og henvisning 
til publiseringen i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Støtteordninger som oppfyller alle vilkårene i denne 
forordning, skal være forenlige med det felles marked i henhold 
til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at

a) enhver støtte som kan gis etter støtteordningen, oppfyller 
alle vilkår i denne forordning,

b) ordningen inneholder en uttrykkelig henvisning til denne 
forordning ved angivelse av tittel og henvisning til 
publisering i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. Støtte som gis etter ordningene omhandlet i nr. 2, skal 
være forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens 
artikkel 88 nr. 3 dersom den umiddelbart oppfyller alle vilkår i 
denne forordning.

Artikkel 4

Investering

1. Støtte til investering i materielle og immaterielle aktiva 
innenfor eller utenfor Fellesskapet skal være forenlig med det 
felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas 
fra meldeplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3 dersom 
den oppfyller vilkårene i nr. 2-6.

2. Brutto støtteintensitet skal ikke overstige:

a) 15 % for små bedrifter,

b) 7,5 % for mellomstore bedrifter.

3. Dersom investeringen gjøres i regioner som kvalifiserer 
til regionstøtte, skal støtteintensiteten ikke overstige den øvre 
grensen for regional investeringsstøtte fastsatt på kartet som 
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat, med mer 
enn

a) 10 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c), forutsatt at den 
samlede netto støtteintensiteten ikke overstiger 30 %, eller

b) 15 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a), forutsatt at den 
samlede netto støtteintensiteten ikke overstiger 75 %.

De høyere øvre grensene for regionstøtte skal få anvendelse 
bare dersom støtten gis på det vilkår at investeringen 
opprettholdes i regionen i en periode på minst fem år, samt at 
mottakerens bidrag til finansieringen er på minst 25 %.

4. De øvre grensene fastsatt i nr. 2 og 3 får anvendelse 
på støtteintensitet beregnet enten som prosent av 
investeringens støtteberettigede kostnader eller som prosent av 
lønnskostnadene ved sysselsetting skapt ved gjennomføringen 
av investeringen (støtte til jobbskaping), eller en kombinasjon 
av de to, forutsatt at støtten ikke overstiger det høyeste 
av de beløp som framkommer ved anvendelse av begge 
beregningsmåter.

5. Når støtte beregnes på grunnlag av investeringens 
kostnader, skal de støtteberettigede kostnadene for materielle 
aktiva være kostnadene knyttet til investering i grunn, 
bygninger, maskiner og utstyr. Innen transportsektoren skal 
transportmidler og -utstyr ikke inngå i de støtteberettigede 
kostnadene, med unntak for rullende jernbanemateriell. De 
støtteberettigede kostnader ved immaterielle investeringer skal 
være kostnadene ved erverv av teknologi.

6. Når støtten beregnes på grunnlag av skapt sysselsetting, 
skal støttebeløpet uttrykkes i prosent av lønnskostnadene for 
den skapte sysselsetting i en periode på to år, på følgende 
vilkår:

a) jobbskapingen skal være knyttet til gjennomføringen av 
et prosjekt for investering i materielle eller immaterielle 
aktiva. Det skal skapes sysselsetting innen en periode på 
tre år etter at investeringen er gjennomført,

b) investeringsprosjektet skal føre til en netto økning i antall 
ansatte i det aktuelle foretaket i forhold til gjennomsnittet 
for de seneste 12 månedene, og

c) den skapte sysselsetting skal opprettholdes i en periode på 
minst 5 år.

Artikkel 5

Rådgivningstjenester og andre tjenester og annen 
virksomhet

Støtte til små og mellomstore bedrifter skal være forenlig med 
det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og 
unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3 
dersom den oppfyller følgende vilkår:

a) brutto støtte til rådgivningstjenester ytt av eksterne 
rådgivere skal ikke overstige 50 % av kostnadene for 
disse tjenestene. Det skal ikke dreie seg om tjenester som 
ytes løpende eller jevnlig og de skal ikke være knyttet 
til foretakets ordinære driftsutgifter, som rutinemessig 
skatterådgivning, rutinemessig juridisk bistand eller 
reklame,
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b) brutto støtte til deltaking på handels-/varemesser og 
utstillinger skal ikke overstige 50 % av tilleggskostnadene 
til leie, montering og drift av standen. Unntaket får 
anvendelse bare for et foretaks første deltaking på en 
bestemt messe eller utstilling.

Artikkel 6

Større individuelle støttebeløp

Tildeling av individuelle støtte skal ikke unntas ved denne 
forordning dersom den overstiger en av følgende terskler:

a) de samlede støtteberettigede kostnadene for hele prosjektet 
er minst 25 000 000 euro og

i) i områder som ikke er berettiget til regionstøtte, er 
brutto støtteintensitet minst 50 % av de øvre grensene 
for støtteintensitet fastsatt i artikkel 4 nr. 2,

ii) i områder som er berettiget til regionstøtte, er netto 
støtteintensitet minst 50 % av den øvre grensen for 
netto støtte som fastsatt i det regionale støttekartet for 
vedkommende region, eller

b) det samlede brutto støttebeløp er på minst 
15 000 000 euro.

Artikkel 7

Behovet for støtte

Støtte unntas etter denne forordning bare i de tilfeller der en 
medlemsstat før støtteprosjektet iverksettes

— har mottatt søknad om støtte fra mottakeren eller

— har vedtatt lovbestemmelser som gir rett til støtte 
på grunnlag av objektive kriterier uten ytterligere 
skjønnsvurdering fra medlemsstatens side.

Artikkel 8

Kumulering

1. De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4, 5 og 
6 får anvendelse uansett om prosjektstøtten finansieres 
utelukkende med statsmidler eller finansieres delvis med 
Fellesskapsmidler.

2. Støtte som er unntatt ved denne forordning skal ikke 
kumuleres med annen statsstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 1, eller med annen fellesskapsfinansiering som 
gjelder de samme støtteberettigede kostnader, dersom slik 
kumulering ville føre til at støtteintensiteten overstiger det 
som er fastsatt i denne forordning.

Artikkel 9

Åpenhet og kontroll

1. Ved gjennomføring av en støtteordning eller tildeling av 
individuell støtte utenfor en ordning, og når støtteordningen 
eller den individuelle støtten er unntatt i henhold til denne 
forordning, skal medlemsstatene innen 20 virkedager 
oversende Kommisjonen et sammendrag av opplysningene 
om støtteordningen eller den individuelle støtten i den form 
som er fastsatt i vedlegg II, med sikte på offentliggjøring i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Medlemsstatene skal føre detaljerte registre over de 
støtteordninger som unntas ved denne forordning, over 
individuell støtte gitt etter disse ordningene og over individuell 
støtte unntatt ved denne forordning som gis uavhengig av 
eventuelle støtteordninger. Slike registre skal inneholde alle 
opplysninger som er nødvendige for å fastslå at vilkårene 
for unntak fastsatt i denne forordning er oppfylt, herunder 
opplysninger om foretakets status som SMB. Medlemsstatene 
skal oppbevare opplysningene om individuell støtte i ti år 
fra den dato støtten ble gitt, og for støtteordninger i ti år fra 
den dato da det sist ble gitt individuell støtte etter ordningen. 
På skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal den berørte 
medlemsstat innen 20 virkedager eller en lengre frist som 
fastsatt i anmodningen, oversende alle opplysninger som 
Kommisjonen finner nødvendig for å kunne vurdere om 
vilkårene i denne forordning er oppfylt.

3. Medlemsstatene skal utarbeide en rapport om anvendelsen 
av denne forordning for hele eller deler av hvert kalenderår 
som forordningen anvendes, i den form som er fastsatt i 
vedlegg III, samt i elektronisk form. Medlemsstatene skal 
oversende Kommisjonen denne rapporten innen tre måneder 
etter utløpet av den perioden rapporten omhandler.

Artikkel 10

Ikrafttredelse og gyldighetstid

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse til 31. desember 2006.

2. Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal 
støtteordninger som er unntatt ved denne forordning fortsatt 
være unntatt i en tilpasningsperiode på seks måneder.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. januar 2001.

  For Kommisjonen

  Mario MONTI

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Defi nisjon av små og mellomstore bedrifter

(utdrag fra kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen av små og mellomstore bedrifter 
(EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4))

«Artikkel 1

1. Med små og mellomstore bedrifter, heretter kalt «SMBer», menes foretak

— som har under 250 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 40 millioner euro eller

— en samlet årsbalanse på høyst 27 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

2. Når det er nødvendig å skille mellom «små» og «mellomstore» bedrifter, menes med «små» bedrifter, foretak

— som har under 50 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 7 millioner euro, eller

— en samlet årsbalanse på høyst 5 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

3. Et foretak anses som uavhengig med mindre 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettene eies av et foretak 
som ikke kommer inn under definisjonen av henholdsvis SMBer eller små bedrifter, eller av flere slike foretak i 
fellesskap. Denne øvre grensen kan overstiges i to tilfeller:

— dersom foretaket eies av offentlige investeringsselskaper, venture-selskaper eller institusjonelle investorer, og disse 
verken enkeltvis eller i fellesskap utøver kontroll over foretaket,

— dersom det på grunn av kapitalspredning ikke er mulig å fastslå hvem som eier det, og foretaket erklærer at det etter 
beste overbevisning kan gå ut fra at det ikke eies med 25 % eller mer av et foretak eller av flere foretak i fellesskap 
som ikke kommer inn under definisjonen av SMBer eller små bedrifter.

4 Ved beregning av terskelverdiene nevnt i nr. 1 og 2 er det derfor nødvendig å legge sammen de relevante 
tallene for mottakerforetaket og for alle foretak der det direkte eller indirekte eier 25 % eller mer av kapitalen eller 
stemmerettene.

5. Når det er nødvendig å skille mellom svært små bedrifter og andre små bedrifter, menes med svært små bedrifter 
foretak som har under ti ansatte.

6. Når et foretak på balansedagen ligger over eller under de finansielle grenseverdiene eller terskelen for antall 
ansatte, skal dette føre til at foretaket får eller mister status som «SMB», «mellomstor bedrift», «liten bedrift» eller 
«svært liten bedrift» først når forholdet gjentar seg over to regnskapsår på rad.

7. Antallet ansatte tilsvarer antallet arbeidsenheter per år (årsverk), dvs. antallet lønnstakere som arbeider heltid 
i et helt år, idet deltidsarbeid og sesongarbeid regnes i deler av en enhet. Året som skal legges til grunn, er den siste 
avsluttede regnskapsperiode.

8. Terskelverdiene for omsetning eller balanse skal være de for siste godkjente regnskapsperiode på tolv måneder. 
For nyetablerte foretak som ennå ikke har foretatt noen regnskapsavslutning, skal tersklene som benyttes være tall 
basert på et pålitelig overslag gjort i løpet av regnskapsåret.»
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VEDLEGG II

Oversikt over sammendrag av opplysninger som skal gis ved iverksetting av en støtteordning unntatt etter 
denne forordning og ved tildeling av individuell støtte unntatt etter denne forordning som ikke omfattes av en 

støtteordning

Sammendrag av opplysninger om statsstøtte gitt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001

Opplysninger som skal gis Merknader

Medlemsstat

Region Angi regionens navn dersom støtten gis av regionale eller 
lokale myndigheter 

Navnet på støtteordningen eller på bedriften som mottar 
individuell støtte

Angi støtteordningens navn eller, ved individuell støtte, 
mottakerens navn.

I sistnevnte tilfelle kreves det ingen årsrapport det 
påfølgende år

Rettslig grunnlag Angi teksten til det nasjonale rettslige grunnlag for 
støtteordningen eller den individuelle støtten

Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen eller 
samlet individuell støtte gitt mottakerforetaket

Beløp oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta.

For støtteordninger: 

oppgi den eller de samlede årlige budsjettbevilgninger 
eller et overslag over skattemessig underskudd per år for 
alle former for støtte som inngår i ordningen.

For individuell støtte:

oppgi det samlede støttebeløp/skattemessige underskudd. 
Om relevant oppgis også antallet år støtten vil utbetales 
i rater, eller i hvor mange år det vil påløpe skattemessig 
underskudd.

For garantier oppgis i begge tilfeller de (høyeste) 
garanterte lånebeløpene

Høyeste støtteintensitet Oppgi høyeste støtteintensitet eller høyeste støttebeløp 
per støtteberettiget enhet

Gjennomføringsdato Oppgi datoen da støtte kan gis i henhold til støtteordningen 
eller datoen for tildeling av individuell støtte

Ordningens eller den individuelle støttens varighet Oppgi inntil hvilken dato (år og måned) støtten kan 
ytes i henhold til ordningen eller ved individuell støtte, 
og eventuelt den forventede dato (år og måned) for 
utbetaling av siste rate

Støttens formål Det er underforstått at hovedformålet er å gi støtte til 
SMBer. Dette feltet gir anledning til nærmere å angi 
(sekundære) formål (f.eks. bare små bedrifter eller 
SMBer, investeringsstøtte/støtte til rådgivningstjenester)
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Opplysninger som skal gis Merknader

Berørt(e) økonomisk(e) sektor(er)

  Alle sektorer

 eller

   Kullgruvedrift

   Alle produksjonssektorer

  eller

  Jern- og stålindustri

  Skipsbygging

  Syntetiske fibrer

  Bilindustri

  Annen produksjon

  Alle tjenester

 eller

  Transporttjenester

  Finansielle tjenester

  Andre tjenester

Merknader:

Kryss av i listen dersom det er relevant

Navn og adresse til den myndighet som gir støtten

Andre opplysninger
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VEDLEGG III

Utforming av rapporten som jevnlig skal oversendes Kommisjonen

Utforming av den årlige rapport om støtteordninger unntatt etter en forordning om gruppeunntak vedtatt i 
henhold til artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstatene skal bruke utformingen nedenfor ved de rapporter de er pålagt å framlegge for Kommisjonen i henhold 
til forordninger om gruppeunntak vedtatt på grunnlag av rådsforordning (EF) nr. 994/98.

Rapportene bør også framlegges i elektronisk form.

Opplysninger som kreves for alle støtteordninger unntatt ved en forordning om gruppeunntak vedtatt i henhold til 
artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

1. Støtteordningens navn

2. Kommisjonsforordning om gruppeunntak som får anvendelse

3. Utgifter

 Det skal oppgis separate tall for alle støtteformer som inngår i ordningen eller for all individuell støtte (f.eks. 
tilskudd, lån på gunstige vilkår osv.). Beløpene skal oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. Ved skatteutgifter 
må årlige skattemessige underskudd rapporteres. Dersom det ikke foreligger nøyaktige tall, kan det oppgis et 
overslag over slike underskudd. 

 Utgiftene skal føres på følgende måte:

 For det rapportår som skal revideres, skal følgende oppgis separat for alle støtteformer som inngår i støtteordningen 
(f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår, garantier osv.):

3.1. Bevilgede beløp, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier, osv., 
for nye støtteprosjekter. Ved garantiordninger bør det samlede beløpet som de nye bevilgede garantiene utgjør, 
rapporteres.

3.2. Faktiske utbetalinger, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier 
osv. for nye og løpende prosjekter. Ved garantiordninger bør følgende oppgis: det samlede beløpet for 
utestående garantier, hovedinntekter, inndrevne beløp, utbetalte godtgjørelser, ordningens driftsresultat for 
vedkommende år.

3.3. Antallet nye støtteprosjekter.

3.4. Overslag over det samlede antall arbeidsplasser som er blitt skapt eller bevart som følge av nye prosjekter 
(eventuelt).

3.5. Overslag over det samlede investeringsbeløp som det gis støtte til gjennom nye prosjekter.

3.6. Regional fordeling av beløpene under punkt 3.1, etter regioner definert på NUTS(1)-nivå 2 eller lavere eller 
etter regioner i henhold til artikkel 87 nr. 3 bokstav a), c) og ikke-støtteberettigede regioner.

3.7. Sektorfordeling for beløpene under punkt 3.1 etter mottakernes næringssektor (ved flere sektorer angis hver 
enkelt sektors andel):

kullgruvedrift

produksjonssektorer

herunder:

jern- og stålindustri

skipsbygging

syntetiske fibrer

bilindustri

andre produksjonssektorer (angis nærmere)

tjenester

herunder:

transporttjenester

finansielle tjenester

andre tjenester (angis nærmere)

andre sektorer (angis nærmere)

4.  Andre opplysninger og merknader

(1)    NUTS er nomenklaturen for regionale statistikkenheter i Det europeiske fellesskap.
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RÅDSDIREKTIV 2001/86/EF

av 8. oktober 2001

om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse(*)

2003/EØS/23/75

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 308,

under henvisning til endret forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) For å nå målene i traktaten, fastsatte rådsforordning (EF) 
nr. 2157/2001(4) vedtekter for det europeiske selskap 
(SE).

2) Nevnte forordning tar sikte på å skape en ensartet juridisk 
ramme for at selskaper fra forskjellige medlemsstater 
bør kunne planlegge og foreta omorganisering av sin 
virksomhet på fellesskapsplan.

3) For å fremme Fellesskapets sosiale mål, bør det 
fastsettes særskilte bestemmelser, særlig når det 
gjelder arbeidstakerinnflytelse, med sikte på å sikre 
at etableringen av et SE-selskap ikke fører til fjerning 
eller svekkelse av ordninger for arbeidstakerinnflytelse 
som eksisterer i selskaper som deltar i etableringen av 
et SE-selskap. Dette målet bør tilstrebes ved å fastsette 
et sett regler på dette område som utfyller forordningens 
bestemmelser.

4) Siden målene for det påtenkte tiltaket, slik de er skissert 
ovenfor, ikke kan nås på tilfredsstillende måte av 
medlemsstatene i og med at målet er å fastsette et sett 
regler for arbeidstakerinnflytelse som gjelder for SE-
selskapet, og derfor, på grunn av det foreslåtte tiltaks 
omfang og virkning, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
nedfelt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 
direktiv ikke utover det som er nødvendig for å nå disse 
målene.

5) Det store mangfoldet av regler og praksis som finnes i 
medlemsstatene når det gjelder hvordan arbeidstakernes 
representanter øver innflytelse i beslutningstakingen i 
selskaper, gjør at det er lite gunstig å fastsette en enkelt 
europeisk modell for arbeidstakerinnflytelse som får 
anvendelse på SE-selskapet.

6) Framgangsmåter for informasjon og konsultasjon på 
tverrnasjonalt plan bør likevel sikres i alle tilfeller av 
stiftelse av et SE-selskap.

7) Når det eksisterer medbestemmelsesrettigheter innen ett 
eller flere selskaper som etablerer et SE-selskap, bør disse 
rettighetene bevares ved overføring til SE-selskapet når 
dette er stiftet, med mindre partene har avtalt noe annet.

8) De konkrete framgangsmåtene for informasjon til og 
konsultasjon av arbeidstakerne på tverrnasjonalt plan, 
samt eventuelt deres medbestemmelse, som skal få 
anvendelse på hvert SE-selskap, bør fastsettes primært 
ved en avtale mellom de berørte partene, eller dersom 
slik avtale ikke finnes, gjennom anvendelse av et sett 
sekundære regler.

9) Medlemsstatene bør ha mulighet til ikke å anvende 
standardreglene for medbestemmelse i tilfelle av fusjon, 
på bakgrunn av mangfoldet i nasjonale systemer for 
arbeidstakerinnflytelse. Systemer og praksis for deltaking 
som eventuelt finnes i de deltakende selskapene, må i slike 
tilfeller opprettholdes ved å tilpasse registreringsregler.

10) Avstemningsreglene i det særlige organet som 
representerer arbeidstakerne ved forhandlinger, særlig 
ved inngåelse av avtaler som fastsetter et lavere 
medbestemmelsesnivå enn det som eksisterer innen ett 
eller flere av de deltakende selskapene, bør stå i forhold 
til risikoen for at eksisterende systemer og praksis 
for medbestemmelse forsvinner eller svekkes. Denne 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 294 av 11.10.2001, s. 
22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2002 av 25. juni 
2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 46.

(1)    EFT C 138 av 29.5.1991, s. 8.
(2)    EFT C 342 av 20.12.1993, s. 15.
(3)    EFT C 124 av 21.5.1990, s. 34.
(4)    EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.
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risikoen er større i tilfeller der et SE-selskap etableres 
ved omdanning eller fusjon enn ved stiftelse av et 
holdingselskap eller et felles datterselskap.

11) Dersom det ikke foreligger en avtale etter forhandlinger 
mellom arbeidstakernes representanter og vedkommende 
organer i de deltakende selskapene, bør det fastsettes 
visse standardkrav som skal gjelde for SE-selskapet 
når dette er etablert. Disse standardkravene bør sikre 
effektiv praktisering av tverrnasjonal informasjon 
til og konsultasjon av arbeidstakerne, samt deres 
medbestemmelse i de aktuelle organene i SE-selskapet 
dersom og når slik medbestemmelse fantes før 
etableringen av SE-selskapet innen de deltakende 
selskapene.

12) Det bør fastsettes at arbeidstakernes representanter når 
de ivaretar sine oppgaver innenfor rammen av direktivet, 
skal nyte samme vern og ha lignende garantier som 
arbeidstakernes representanter har i henhold til lovgivning 
og/eller praksis i den stat de er sysselsatt i. De må ikke 
være gjenstand for noen form for forskjellsbehandling 
som følge av den legitime utøvelsen av deres virksomhet, 
og bør nyte godt av et passende vern mot oppsigelse og 
andre sanksjoner.

13) Følsomme opplysningers fortrolighet bør bevares også 
etter at arbeidstakerrepresentantenes mandat er utløpt, 
og det bør fastsettes at vedkommende organ i SE-
selskapet kan tilbakeholde opplysninger som vil påføre 
SE-selskapets drift alvorlig skade dersom de blir offentlig 
kjent.

14) Når et SE-selskap og dets datterselskaper og etablerte 
forretningssteder omfattes av rådsdirektiv 94/45/EF 
av 22. september 1994 om opprettelse av et europeisk 
samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak 
som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i 
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, 
med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(1), 
bør bestemmelsene i dette direktiv og bestemmelsene 
som innarbeider det i nasjonal lovgivning, ikke få 
anvendelse på selskapet eller dets datterselskaper eller 
etablerte forretningssteder, med mindre det særlige 
forhandlingsorganet beslutter ikke å innlede forhandlinger 
eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet.

15) Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre andre 
eksisterende rettigheter som gjelder innflytelse og berører 
ikke nødvendigvis andre eksisterende representasjonsstru
kturer fastsatt i fellesskapsretten og nasjonal lovgivning 
og praksis.

16) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle 
forpliktelsene i dette direktiv ikke overholdes.

17) Traktaten har ikke gitt annen myndighet for vedtakelse 
av det foreslåtte direktivet enn den som finnes i artikkel 
308.

18) Det er et grunnleggende prinsipp og det erklærte målet 
for dette direktiv å sikre arbeidstakernes ervervede 
rettigheter med hensyn til innflytelse i selskapets 
beslutninger. Arbeidstakernes rettigheter som eksisterer 
før etableringen av SE-selskaper, bør danne grunnlag for 
arbeidstakernes innflytelsesrett i SE-selskapet («før-og-
etter»-prinsippet). Denne tilnærmingsmåten bør følgelig 
gjelde ikke bare ved førstegangsetablering av et SE-
selskap, men også for strukturelle endringer som foretas 
i et eksisterende SE-selskap og de selskaper som berøres 
av strukturendringsprosesser.

19) Medlemsstatene bør kunne fastsette at fagforeningsrepres
entanter kan bli medlemmer i et særlig forhandlingsorgan 
uten hensyn til om de er arbeidstakere i et selskap som 
deltar i etablering av et SE-selskap. Medlemsstatene 
bør i denne forbindelse særlig kunne innføre denne 
rettigheten i tilfeller der fagforeningsrepresentanter har 
rett til å bli medlem og avgi stemme i kontroll- eller 
administrasjonsorganer i selskapet i henhold til nasjonal 
lovgivning.

20) I flere medlemsstater er arbeidstakerinnflytelse og andre 
forhold mellom partene i arbeidslivet basert på både 
nasjonal lovgivning og praksis, som i denne sammenheng 
forstås som også å omfatte tariffavtaler på forskjellige 
nasjonale plan, sektorplan og/eller selskapsplan —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

1. Dette direktiv regulerer arbeidstakernes innflytelse 
i driften av europeiske allmennaksjeselskaper (Societas 
Europaea, heretter kalt «SE-selskap»), som nevnt i forordning 
(EF) nr. 2157/2001.

(1)    EFT L 254 av 30.9.1994, s. 64. Direktivet sist endret ved direktiv 97/74/EF 
(EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22).
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2. For dette formål skal det etableres ordninger for 
arbeidstakernes innflytelse i hvert SE-selskap i samsvar med 
framgangsmåten for forhandlinger nevnt i artikkel 3-6 eller, 
under omstendighetene fastsatt i artikkel 7, i samsvar med 
vedlegget.

Artikkel 2

Defi nisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «SE-selskap», et selskap stiftet i henhold til forordning 
(EF) nr. 2157/2001,

b) «deltakende selskaper», de selskaper som direkte deltar i 
stiftelsen av et SE-selskap,

c) «datterselskap» til et selskap, et foretak som selskapet 
utøver en dominerende innflytelse over i henhold til 
artikkel 3 nr. 2-7 i direktiv 94/45/EF,

d) «berørt datterselskap eller etablert forretningssted», 
et deltakende selskaps datterselskap eller etablert 
forretningssted som vil bli datterselskap eller etablert 
forretningssted til SE-selskapet når dette stiftes,

e) «arbeidstakernes representanter», arbeidstakernes 
representanter fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller 
praksis,

f) «representasjonsorgan», det organ som representerer 
arbeidstakerne, opprettet etter avtalene nevnt i artikkel 
4 eller i samsvar med bestemmelsene i vedlegget, for å 
informere og konsultere arbeidstakerne i et SE-selskap 
og dets datterselskaper og etablerte forretningssteder som 
ligger i Fellesskapet, og eventuelt for å utøve medbestem
melsesrettighetene knyttet til SE-selskapet,

g) «særlig forhandlingsorgan», det organ som opprettes i 
samsvar med artikkel 3 for å forhandle med vedkommende 
organ i de deltakende selskapene om etablering av 
ordninger for arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet,

h) «arbeidstakernes innflytelse», enhver ordning, herunder 
informasjon, konsultasjon og medbestemmelse, som 
arbeidstakernes representanter kan bruke til å påvirke 
beslutningene som skal treffes i selskapet,

i) «informasjon», det faktum at organet som representerer 
arbeidstakerne og/eller arbeidstakernes representanter 
informeres av SE-selskapets vedkommende organ om 
spørsmål som angår selve SE-selskapet og ethvert 
datterselskap eller etablert forretningssted som ligger i 
en annen medlemsstat eller om spørsmål som går utover 
de beslutningstakende organenes fullmakt i en enkelt 
medlemsstat, på et tidspunkt, på en måte og med et innhold 

som gjør det mulig for arbeidstakernes representanter å 
foreta en dyptgående vurdering av de mulige virkningene 
og eventuelt forberede konsultasjon med SE-selskapets 
vedkommende organ,

j) «konsultasjon», etablering av en dialog og utveksling 
av synspunkter mellom organet som representerer 
arbeidstakerne og vedkommende organ i SE-selskapet, på 
et tidspunkt, på en måte og med et innhold som gjør det 
mulig for arbeidstakernes representanter, på grunnlag av 
den informasjon som gis, å uttrykke en mening om tiltak 
planlagt av vedkommende organ som kan tas i betraktning 
i beslutningsprosessen i SE-selskapet,

k) «medbestemmelse», den innflytelse organet som 
representerer arbeidstakerne og/eller arbeidstakernes 
representanter, har på driften av et selskap:

 —  gjennom å utøve retten til å velge eller utpeke 
noen av medlemmene i selskapets kontroll- eller 
administrasjonsorgan, eller

 — gjennom å utøve retten til å anbefale og/eller gå 
imot utpekingen av noen av eller alle medlemmene i 
selskapets kontroll- eller administrasjonsorgan.

AVDELING II

FRAMGANGSMÅTE FOR FORHANDLINGER

Artikkel 3

Opprettelse av et særlig forhandlingsorgan

1. Når ledelses- eller administrasjonsorganene i de 
deltakende selskapene utarbeider en plan for etablering av et 
SE-selskap, skal de så snart som mulig etter offentliggjøringen 
av fusjonsplanen eller planen for stiftelse av et holdingselskap 
eller etter å ha vedtatt en plan for stiftelse av et datterselskap 
eller omdanning til et SE-selskap, treffe nødvendige tiltak, 
herunder gi informasjon om de deltakende selskapenes identitet, 
berørte datterselskaper eller etablerte forretningssteder, og 
antall arbeidstakere der, for å innlede forhandlinger med 
representantene for selskapenes arbeidstakere om ordninger 
for arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet.

2. For dette formål skal det opprettes et særlig 
forhandlingsorgan som representerer arbeidstakerne i de 
deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller etablerte 
forretningssteder, i samsvar med følgende bestemmelser:
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a) ved valg eller utpeking av medlemmer til det særlige 
forhandlingsorganet må det påses:

 i) at disse medlemmene velges eller utpekes ut fra 
antall arbeidstakere sysselsatt i hver medlemsstat i de 
deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller 
etablerte forretningssteder, ved for hver medlemsstat 
å tildele en plass per andel arbeidstakere ansatt i 
vedkommende medlemsstat som representerer 10 %, 
eller en brøkdel av andelen, av antall arbeidstakere 
ansatt i de deltakende selskapene og berørte 
datterselskaper eller etablerte forretningssteder i alle 
medlemsstater sammenlagt,

 ii) at når det gjelder et SE-selskap stiftet gjennom fusjon, 
finnes det ekstra medlemmer fra hver medlemsstat 
i den utstrekning som er nødvendig for å sikre at 
det særlige forhandlingsorganet omfatter minst ett 
medlem som representerer hvert deltakende selskap 
som er registrert og har arbeidstakere i vedkommende 
medlemsstat og som det foreslås vil opphøre å eksistere 
som eget rettssubjekt etter at SE-selskapet er registrert, 
forutsatt at:

— antall slike ekstra medlemmer ikke overstiger 20 % 
av antall medlemmer utpekt i henhold til punkt i), 
og

— sammensetningen av det særlige forhandlings-
organet ikke medfører dobbelt representasjon av 
de berørte arbeidstakerne.

 Dersom antall slike selskaper er større enn det antall ekstra 
plasser som finnes i henhold til første ledd, skal disse ekstra 
plassene tildeles selskaper i forskjellige medlemsstater 
i synkende rekkefølge etter antall arbeidstakere ansatt i 
selskapene.

b) Medlemsstatene skal bestemme den metode som skal 
brukes ved valg eller utpeking av medlemmene til det 
særlige forhandlingsorganet som skal velges eller utpekes 
på deres territorium. De skal treffe de nødvendige tiltak 
for i størst mulig grad å sikre at disse medlemmene 
omfatter minst ett medlem som representerer hvert 
deltakende selskap som har arbeidstakere i den aktuelle 
medlemsstaten. Slike tiltak må ikke øke det samlede antall 
medlemmer.

 Medlemsstatene kan fastsette at disse medlemmer kan 
omfatte representanter for fagforeninger, uten hensyn til 
om de er arbeidstakere i et deltakende selskap eller et 
berørt datterselskap eller etablert forretningssted.

 Uten at nasjonal lovgivning og/eller praksis som fastsetter 
terskler for etablering av et representasjonsorgan berøres, 

skal medlemsstatene fastsette at arbeidstakere i foretak 
eller etablerte forretningssteder der det ikke finnes arbe
idstakerrepresentanter av årsaker som ikke har noe med 
arbeidstakernes egen vilje å gjøre, har rett til å velge eller 
utpeke medlemmer til det særlige forhandlingsorganet.

3. Det særlige forhandlingsorganet og vedkommende 
organer i de deltakende selskapene skal ved skriftlig avtale 
bestemme ordninger for arbeidstakernes innflytelse i SE-
selskapet.

For dette formål skal vedkommende organer i de deltakende 
selskapene underrette det særlige forhandlingsorganet om 
planen og den konkrete prosessen med å etablere SE-selskapet, 
inntil dette er registrert.

4. Med forbehold for nr. 6 skal det særlige 
forhandlingsorganet treffe beslutning med absolutt flertall av 
sine medlemmer, forutsatt at slikt flertall også representerer 
et absolutt flertall av arbeidstakerne. Hvert medlem skal ha 
én stemme. Dersom resultatet av forhandlingene fører til 
reduksjon av medbestemmelsesrettighetene, skal det flertall 
som kreves for en beslutning om å godkjenne en slik avtale, 
likevel være stemmene til to tredeler av medlemmene av det 
særlige forhandlingsorganet som representerer minst to tredeler 
av arbeidstakerne, medregnet stemmene til medlemmer som 
representerer arbeidstakere ansatt i minst to medlemsstater,

— i tilfelle av et SE-selskap som skal etableres gjennom 
fusjon, dersom medbestemmelsen omfatter minst 25 
% av det samlede antall arbeidstakere i de deltakende 
selskapene, eller

— i tilfelle av et SE-selskap som skal etableres gjennom 
å danne et holdingselskap eller stifte et datterselskap, 
dersom medbestemmelsen omfatter minst 50 % av det 
samlede antall arbeidstakere i de deltakende selskapene.

Med reduksjon av medbestemmelsesrettighetene menes en 
andel av medlemmene av SE-selskapets organer i henhold til 
artikkel 2 bokstav k) som er lavere enn den høyeste andel som 
finnes i de deltakende selskapene.

5.  Ved forhandlinger kan det særlige forhandlingsorganet 
anmode sakkyndige etter eget valg, for eksempel representanter 
fra aktuelle arbeidstakerorganisasjoner på fellesskapsplan, om 
å bistå det i dets arbeid. Slike sakkyndige kan være til stede 
under forhandlingsmøter som rådgivere etter anmodning 
fra det særlige forhandlingsorganet, eventuelt for å fremme 
sammenheng og konsekvens på fellesskapsplan. Det særlige 
forhandlingsorganet kan beslutte å underrette representantene 
for aktuelle eksterne organisasjoner, herunder fagforeninger, 
om at forhandlingene innledes.
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6. Det særlige forhandlingsorganet kan med det flertall 
som er fastsatt nedenfor, beslutte ikke å innlede forhandlinger 
eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet, og 
å basere seg på reglene for informasjon til og konsultasjon 
av arbeidstakere som gjelder i de medlemsstater der SE-
selskapet har arbeidstakere. En slik beslutning skal stanse 
framgangsmåten med henblikk på å inngå avtalen nevnt i 
artikkel 4. Når det er truffet en slik beslutning, skal ingen av 
bestemmelsene i vedlegget komme til anvendelse.

Det flertall som kreves for å beslutte ikke å innlede eller å 
avslutte forhandlinger, skal være stemmene fra to tredeler 
av medlemmene som representerer minst to tredeler av 
arbeidstakerne, medregnet stemmene fra medlemmer som 
representerer arbeidstakere ansatt i minst to medlemsstater. 

I tilfelle av et SE-selskap som er etablert ved omdanning, 
får dette nummer ikke anvendelse dersom det finnes 
medbestemmelse i selskapet som skal omdannes.

Det særlige forhandlingsorganet skal sammenkalles på nytt 
etter skriftlig anmodning fra minst 10 % av arbeidstakerne i 
SE-selskapet, dets datterselskap og etablerte forretningssteder, 
eller deres representanter, tidligst to år etter ovennevnte 
beslutning, med mindre partene er enige om at forhandlingene 
skal innledes tidligere. Dersom det særlige forhandlingsorganet 
beslutter å gjeninnlede forhandlinger med ledelsen, men disse 
forhandlingene ikke fører til enighet, kommer ingen av 
bestemmelsene i vedlegget til anvendelse.

7. Utgifter forbundet med det særlige forhandlingsorganets 
funksjoner og generelt med forhandlinger skal dekkes av de 
deltakende selskapene, slik at det særlige forhandlingsorganet 
settes i stand til å utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig 
måte.

I samsvar med dette prinsippet kan medlemsstatene fastsette 
budsjettregler for driften av det særlige forhandlingsorganet. 
De kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal 
dekkes.

Artikkel 4

Avtalens innhold

1. Vedkommende organer i de deltakende selskapene og det 
særlige forhandlingsorganet skal forhandle i en samarbeidsånd 
med sikte på å komme fram til en avtale om ordningene for 
arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet.

2. Uten at partenes selvstendighet berøres, og med 
forbehold for nr. 4, skal avtalen nevnt i nr. 1 som er inngått 
mellom vedkommende organer i de deltakende selskapene og 
det særlige forhandlingsorganet, fastsette:

a) avtalens virkeområde,

b) sammensetning av, antall medlemmer av og fordeling 
av plasser i det representasjonsorgan som vil være 
samtalepartner for vedkommende organ i SE-selskapet 
i forbindelse med ordninger for informasjon til og 
konsultasjon av arbeidstakerne i SE-selskapet og dets 
datterselskap og etablerte forretningssteder,

c) representasjonsorganets fullmakt og framgangsmåten for 
informasjon til og konsultasjon av det,

d) møtehyppigheten i representasjonsorganet,

e) de økonomiske og materielle ressursene som skal tildeles 
representasjonsorganet,

f) dersom partene under forhandlingene beslutter å 
opprette en eller flere framgangsmåter for informasjon 
og konsultasjon i stedet for et representasjonsorgan, 
ordningene for gjennomføring av slike framgangsmåter,

g) dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette 
medbestemmelsesordninger, innholdet i disse ordningene, 
herunder (eventuelt) antall medlemmer i SE-selskapets 
administrasjons- eller kontrollorgan som arbeidstakerne 
vil ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot, 
framgangsmåtene for hvordan arbeidstakerne kan velge, 
utpeke, anbefale eller gå imot disse medlemmene, og deres 
rettigheter,

h) avtalens ikrafttredelsesdato og dens varighet, tilfeller 
der avtalen bør reforhandles og framgangsmåten for 
reforhandling.

3. Avtalen skal ikke være underlagt standardreglene nevnt i 
vedlegget, med mindre den inneholder bestemmelser om noe 
annet.

4. Uten at artikkel 13 nr. 3 bokstav a) berøres skal avtalen i 
tilfelle av et SE-selskap etablert ved omdanning, fastsette minst 
det samme nivået for alle arbeidstakerinnflytelsens elementer 
som finnes i selskapet som skal omdannes til et SE-selskap.
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Artikkel 5

Forhandlingenes varighet

1. Forhandlingene skal innledes så snart det særlige 
forhandlingsorganet er opprettet og kan pågå i de etterfølgende 
seks månedene.

2. Partene kan etter felles avtale beslutte å forlenge 
forhandlingene ut over tidsrommet nevnt i nr. 1, inntil høyst 
ett år etter at det særlige forhandlingsorganet er opprettet.

Artikkel 6

Lovgivning som får anvendelse på framgangsmåten for 
forhandlinger

Med mindre annet er bestemt i dette direktiv, skal lovgivningen 
som får anvendelse på framgangsmåten for forhandlinger 
fastsatt i artikkel 3-5, være lovgivningen i den medlemsstat 
der SE-selskapets forretningskontor skal ligge.

Artikkel 7

Standardbestemmelser

1. For å nå målet fastsatt i artikkel 1, skal medlemsstatene, 
uten at nr. 3 nedenfor berøres, fastsette standardbestemmelser 
for arbeidstakernes innflytelse som må tilfredsstille 
bestemmelsene i vedlegget.

Standardbestemmelsene fastsatt i lovgivningen i den 
medlemsstat der SE-selskapets forretningskontor skal ligge, 
får anvendelse fra registreringsdatoen for SE-selskapet:

a) når partene er enige om det, eller

b) når det ikke er inngått noen avtale innen fristen fastsatt i 
artikkel 5, og:

— vedkommende organ i hvert deltakende 
selskap beslutter å godta anvendelse av 
standardbestemmelsene for SE-selskapet og dermed 
gå videre med registreringen av SE-selskapet, og

— det særlige forhandlingsorganet ikke har truffet 
beslutningen fastsatt i artikkel 3 nr. 6.

2. Standardbestemmelsene fastsatt i registreringsmedlemsst
atens nasjonale lovgivning i samsvar med vedleggets del 3 får 
dessuten anvendelse bare:

a) i tilfelle av et SE-selskap etablert ved omdanning, 
dersom en medlemsstats regler for arbeidstakernes 
medbestemmelse i administrasjons- eller kontrollorganet 
gjaldt for et selskap omdannet til et SE-selskap,

b) i tilfelle av et SE-selskap etablert ved fusjon:

— dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før 
registrering av SE-selskapet og omfattet minst 25 % 
av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende 
selskaper, eller

— dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene 
før registrering av SE-selskapet og omfattet mindre 
enn 25 % av det samlede antall arbeidstakere i 
alle deltakende selskaper og dersom det særlige 
forhandlingsorganet bestemmer det,

c) i tilfelle av et SE-selskap etablert ved dannelse av et 
holdingselskap eller stiftelse av et datterselskap:

— dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før 
registrering av SE-selskapet og omfattet minst 50 % 
av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende 
selskaper, eller

— dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene 
før registrering av SE-selskapet og omfattet mindre 
enn 50 % av det samlede antall arbeidstakere i 
alle deltakende selskaper og dersom det særlige 
forhandlingsorganet bestemmer det.

 Dersom det fantes mer enn en form for medbestemmelse 
i de forskjellige deltakende selskapene, skal det særlige 
forhandlingsorganet beslutte hvilken av disse formene 
som må etableres i SE-selskapet. Medlemsstatene kan 
fastsette reglene som får anvendelse dersom det ikke er 
truffet en beslutning om dette for et SE-selskap registrert 
på deres territorium. Det særlige forhandlingsorganet skal 
underrette alle vedkommende organer i de deltakende 
selskapene om alle beslutninger som treffes i henhold til 
dette nummer.

3. Medlemsstatene kan fastsette at standardbestemmelsene i 
vedleggets del 3 ikke skal få anvendelse i tilfellet fastsatt i nr. 
2 bokstav b).

AVDELING III

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 8

Forbehold og fortrolighet

1. Medlemsstatene skal fastsette at medlemmene av det 
særlige forhandlingsorganet eller av representasjonsorganet, 
samt sakkyndige som bistår dem, ikke tillates å røpe noen 
opplysninger som de har mottatt som fortrolige opplysninger.



Nr. 23/428 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Det samme gjelder for arbeidstakernes representanter 
innenfor rammen av en framgangsmåte for informasjon og 
konsultasjon.

Denne forpliktelse skal gjelde også etter utløpet av 
mandatperioden, uansett hvor de aktuelle personer befinner 
seg.

2. Hver medlemsstat skal fastsette at kontroll- eller 
administrasjonsorganet i et SE-selskap eller i et deltakende 
selskap etablert på statens territorium, i særskilte tilfeller og 
på de vilkår og innenfor de grenser som er fastsatt i nasjonal 
lovgivning, ikke er forpliktet til å formidle opplysninger som 
er av en slik art at de ut fra objektive kriterier ville være til 
alvorlig hinder for driften av eller skade SE-selskapet (eller 
eventuelt det deltakende selskapet) eller dets datterselskaper 
og etablerte forretningssteder.

En medlemsstat kan gjøre et slikt unntak betinget av en 
forutgående administrativ eller rettslig tillatelse.

3. Hver medlemsstat kan fastsette særlige bestemmelser for 
SE-selskaper på statens territorium som direkte og hovedsakelig 
arbeider med et ideologisk siktemål vedrørende informasjon 
og meningsytring, på vilkår av at slike bestemmelser allerede 
finnes i nasjonal lovgivning på datoen for vedtakelse av dette 
direktiv.

4. Ved anvendelse av nr. 1, 2 og 3 skal medlemsstatene 
fastsette framgangsmåter for klage til overordnet 
forvaltningsmyndighet eller rettslig myndighet som 
arbeidstakerrepresentantene kan inngi når kontroll- eller 
administrasjonsorganet i et SE-selskap eller et deltakende 
selskap krever fortrolighet eller ikke gir opplysninger.

Slike framgangsmåter kan omfatte ordninger beregnet på å 
beskytte de aktuelle opplysningenes fortrolighet.

Artikkel 9

Representasjonsorganets virkemåte og framgangsmåten 
for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne

Vedkommende organ i SE-selskapet og representasjonsorganet 
skal arbeide sammen i en samarbeidsånd med respekt for 
begge parters respektive rettigheter og forpliktelser.

Det samme gjelder for samarbeidet mellom SE-selskapets 
kontroll- eller administrasjonsorgan og arbeidstakernes 
representanter innenfor rammen av en framgangsmåte for 
informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne.

Artikkel 10

Vern av arbeidstakernes representanter

Medlemmene av det særlige forhandlingsorganet, medlemmene 
av representasjonsorganet, arbeidstakernes representanter som 
utfører sine oppgaver etter framgangsmåten for informasjon og 
konsultasjon, og arbeidstakerrepresentanter i et SE-selskaps 
kontroll- eller administrasjonsorgan som er arbeidstakere i SE-
selskapet, dets datterselskaper eller etablerte forretningssteder 
eller i et deltakende selskap, skal under utføringen av sine 
oppgaver nyte godt av det samme vern og ha lignende 
garantier som arbeidstakernes representanter har i henhold til 
gjeldende nasjonal lovgivning og/eller praksis i den stat de er 
arbeidstakere i.

Dette gjelder særlig deltaking i møter i det særlige 
forhandlingsorganet eller representasjonsorganet, ethvert 
annet møte innenfor rammen av avtalen nevnt i artikkel 4 
nr. 2 bokstav f) eller ethvert møte i administrasjons- eller 
kontrollorganet, og betaling av lønninger til de medlemmer som 
er ansatt i et deltakende selskap eller SE-selskapet eller dets 
datterselskaper eller etablerte forretningssteder ved nødvendig 
fravær i forbindelse med at de utfører sine oppgaver.

Artikkel 11

Misbruk av framgangsmåter

Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak i henhold til 
fellesskapsretten for å hindre misbruk av et SE-selskap med 
det siktemål å frata arbeidstakerne rett til innflytelse eller nekte 
dem slike rettigheter.

Artikkel 12

Overholdelse av dette direktiv

1. Hver medlemsstat skal sørge for at ledelsen for et 
SE-selskaps etablerte forretningssteder og kontroll- eller 
administrasjonsorganene for datterselskaper og for deltakende 
selskaper som ligger på statens territorium, og representantene 
for disses arbeidstakere eller eventuelt arbeidstakerne selv, 
oppfyller forpliktelsene fastsatt i dette direktiv, uansett om SE-
selskapets forretningskontor ligger på statens territorium eller 
ikke.

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak dersom 
direktivet ikke overholdes; de skal særlig sørge for at det 
finnes administrative eller rettslige framgangsmåter som gjør 
det mulig å gjennomføre forpliktelsene som følger av dette 
direktiv.
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Artikkel 13

Forbindelsen mellom dette direktiv og andre bestemmelser

1. Når et SE-selskap er et foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater eller et foretak som 
utøver kontroll over et konsern som omfatter foretak i flere 
medlemsstater i henhold til direktiv 94/45/EF eller direktiv 
97/74/EF(1) som utvider nevnte direktiv til Det forente 
kongerike, får bestemmelsene i disse direktivene og 
bestemmelsene som innarbeider dem i nasjonal lovgivning, ikke 
anvendelse på dem og heller ikke på deres datterselskaper.

Når det særlige forhandlingsorganet i samsvar med artikkel 
3 nr. 6 beslutter ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte 
forhandlinger som allerede er påbegynt, får direktiv 94/45/EF 
eller direktiv 97/74/EF og bestemmelsene som innarbeider 
dem i nasjonal lovgivning, likevel anvendelse.

2. Andre bestemmelser om arbeidstakernes medbestemmelse 
i selskapsorganer fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis 
enn dem som gjennomfører dette direktiv, får ikke anvendelse 
på selskaper etablert i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2157/2001 og som omfattes av dette direktiv.

3. Dette direktiv berører ikke:

a) arbeidstakernes eksisterende rett til innflytelse fastsatt i 
medlemsstatene ved nasjonal lovgivning og/eller praksis og 
som arbeidstakerne i SE-selskapet og dets datterselskaper 
og etablerte forretningssteder har utenom medbestemmelse 
i SE-selskapets organer,

b) bestemmelser om medbestemmelse i organene fastsatt i 
nasjonal lovgivning og/eller praksis som får anvendelse på 
SE-selskapets datterselskaper.

4. For å bevare rettighetene nevnt i nr. 3, kan medlemsstatene 
treffe nødvendige tiltak for å garantere at strukturene for arbe
idstakerrepresentasjon i deltakende selskaper som vil opphøre 
å eksistere som egne rettssubjekter, opprettholdes etter at SE-
selskapet er registrert.

Artikkel 14

Sluttbestemmelser

1. Medlemsstatene skal innen 8. oktober 2004 vedta de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv, eller skal innen denne dato sørge for at 
partene i arbeidslivet ved avtale har innført de nødvendige 
bestemmelser, og medlemsstatene skal treffe alle nødvendige 
tiltak for at de til enhver tid kan garantere de resultater som 
pålegges ved dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. 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.

Artikkel 15

Revisjon foretatt av Kommisjonen

Kommisjonen skal innen 8. oktober 2007 i samråd med 
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på fellesskapsplan 
foreta en revisjon av gjennomføringsreglene for dette direktiv, 
med sikte på om nødvendig å forelegge Rådet egnede 
endringsforslag.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 8. oktober 2001.

 For Rådet

 L. ONKELINX

 Formann

(1)    EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22.
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VEDLEGG

STANDARDBESTEMMELSER

(nevnt i artikkel 7)

Del 1: Sammensetningen av arbeidstakernes representasjonsorgan

For å nå målet fastsatt i artikkel 1, og i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 7, skal det opprettes et representasjonsorgan 
i samsvar med følgende bestemmelser.

a) Representasjonsorganet skal være sammensatt av arbeidstakere i SE-selskapet og dets datterselskaper og etablerte 
forretningssteder som er valgt eller utpekt blant dem av arbeidstakernes representanter eller, i mangel av slike, av 
alle arbeidstakerne.

b) Valg eller utpeking av medlemmer til representasjonsorganet skal foretas i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis.

 Medlemsstatene skal fastsette regler for å sikre at antall medlemmer av og tildeling av plasser i 
representasjonsorganet er tilpasset for å ta hensyn til endringer som skjer i SE-selskapet og dets datterselskaper og 
etablerte forretningssteder.

c) Dersom dets størrelse berettiger det, skal representasjonsorganet velge en særskilt komité blant medlemmene, som 
skal bestå av høyst tre medlemmer.

d) Representasjonsorganet skal fastsette sin forretningsorden.

e) Medlemmene av representasjonsorganet velges eller utpekes ut fra antall arbeidstakere ansatt i hver medlemsstat 
i de deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller etablerte forretningssteder, ved for hver medlemsstat 
å tildele en plass per andel arbeidstakere ansatt i vedkommende medlemsstat som representerer 10 %, eller en 
brøkdel av dette, av antall arbeidstakere ansatt i de deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller etablerte 
forretningssteder i alle medlemsstater sammenlagt.

f) Vedkommende organ i SE-selskapet skal underrettes om sammensetningen av representasjonsorganet.

g) Fire år etter at representasjonsorganet er opprettet, skal det undersøke om det skal innledes forhandlinger med sikte 
på å inngå avtalen nevnt i artikkel 4 og 7, eller om standardbestemmelsene vedtatt i samsvar med dette vedlegg 
fortsatt skal anvendes.

 Artikkel 3 nr. 4-7 og artikkel 4-6 får tilsvarende anvendelse dersom det vedtas å forhandle fram en avtale i samsvar 
med artikkel 4, og i så fall skal uttrykket «det særlige forhandlingsorganet» erstattes med «representasjonsorganet». 
Dersom det innen fristen som er fastsatt for å avslutte forhandlingene, ikke er inngått avtale, skal de ordninger som 
opprinnelig ble vedtatt i samsvar med standardbestemmelsene, fortsatt gjelde.

Del 2: Standardbestemmelser for informasjon og konsultasjon

Kompetansen og myndigheten til representasjonsorganet som er opprettet i et SE-selskap, skal være regulert av 
følgende bestemmelser.

a) Representasjonsorganets kompetanse skal være begrenset til saker som gjelder SE-selskapet selv og ethvert 
datterselskap eller etablert forretningssted som ligger i en annen medlemsstat eller som går utover myndigheten til 
beslutningsorganene i en enkelt medlemsstat.

b) Uten at møter holdt i samsvar med bokstav c) berøres, skal representasjonsorganet ha rett til å bli informert 
og konsultert og for dette formål å møte vedkommende organ i SE-selskapet minst en gang i året, på grunnlag 
av jevnlige rapporter utarbeidet av vedkommende organ, om utviklingen i virksomheten til SE-selskapet og 
framtidsutsiktene. De lokale ledelser skal underrettes om dette.

 Vedkommende organ i SE-selskapet skal gi representasjonsorganet dagsordenen for møtene i administrasjons- eller 
eventuelt ledelses- og kontrollorganet, og kopier av alle dokumenter som framlegges for generalforsamlingen.
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 Møtet skal særlig dreie seg om strukturen, den økonomiske og finansielle situasjon, den forventede utvikling av 
virksomheten og av produksjon og salg, sysselsettingssituasjonen og dens sannsynlige utvikling, investeringer, 
vesentlige endringer i organisasjonen, innføring av nye arbeidsmetoder eller nye produksjonsprosesser, 
produksjonsoverføringer, fusjoner, reduksjon av størrelsen på eller nedleggelse av foretak, etablerte forretningssteder 
eller vesentlige deler av dem, samt masseoppsigelser.

c) I tilfelle uvanlige omstendigheter som i betydelig grad berører arbeidstakernes interesser, særlig i forbindelse 
med flytting, overføring, nedleggelse av etablerte forretningssteder eller foretak eller masseoppsigelser, skal 
representasjonsorganet ha rett til å bli underrettet. Representasjonsorganet eller dersom det beslutter det, særlig i 
hastesaker, den særskilte komitéen, skal på anmodning ha rett til å møte vedkommende organ i SE-selskapet eller 
ethvert annet mer egnet ledelsesnivå i SE-selskapet som har myndighet til å treffe selvstendige beslutninger, med 
sikte på å bli informert og konsultert om tiltak som i vesentlig grad berører arbeidstakernes interesser.

 Dersom vedkommende organ beslutter ikke å handle i samsvar med uttalelsen fra representasjonsorganet, skal dette 
organet ha rett til et nytt møte med vedkommende organ i SE-selskapet med sikte på å komme fram til en avtale.

 I tilfelle av et møte arrangert med den særskilte komitéen skal også de medlemmer av representasjonsorganet som 
representerer arbeidstakere som er direkte berørt av de aktuelle tiltakene, ha rett til å delta.

 Møtene nevnt ovenfor skal ikke berøre vedkommende organs særlige rettigheter.

d) Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om ledelsen av informasjons- og konsultasjonsmøtene.

 Før møtene med vedkommende organ i SE-selskapet skal representasjonsorganet eller den særskilte komitéen, som 
eventuelt er utvidet i samsvar med bokstav c) tredje ledd, kunne møtes uten at representantene for vedkommende 
organ er til stede.

e) Uten at artikkel 8 berøres skal medlemmene av representasjonsorganet underrette representantene for 
arbeidstakerne i SE-selskapet og i dets datterselskaper og etablerte forretningssteder om innholdet og resultatet av 
framgangsmåten for informasjon og konsultasjon.

f) Representasjonsorganet eller den særskilte komitéen kan bistås av sakkyndige etter eget valg.

g) I den grad det er nødvendig for at de kan fullføre sine oppgaver, skal medlemmene av representasjonsorganet ha 
rett til permisjon for opplæring uten tap av lønn.

h) Representasjonsorganets utgifter skal dekkes av SE-selskapet, som skal gi organets medlemmer de økonomiske og 
materielle ressursene som er nødvendige for at de kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.

 SE-selskapet skal, med mindre noe annet er avtalt, særlig dekke utgifter til tilrettelegging av møtene og tolking, 
samt oppholds- og reiseutgifter for medlemmer av representasjonsorganet og den særskilte komitéen.

 I samsvar med disse prinsippene kan medlemsstatene fastsette budsjettregler for driften av representasjonsorganet. 
De kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal dekkes.

Del 3: Standardbestemmelser for medbestemmelse

Arbeidstakernes medbestemmelse i et SE-selskap skal være regulert av følgende bestemmelser:

a) I tilfelle av et SE-selskap som etableres ved omdanning, og dersom en medlemsstats bestemmelser for 
arbeidstakernes medbestemmelse i administrasjons- eller kontrollorganet gjaldt før registrering, skal alle elementer 
i arbeidstakernes medbestemmelse fortsette å gjelde for SE-selskapet. Bokstav b) skal gjelde tilsvarende for dette 
formål.

b) I tilfelle av et SE-selskap som etableres på annen måte, skal arbeidstakerne i SE-selskapet, dets datterselskaper 
og etablerte forretningssteder og/eller deres representasjonsorgan ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot 
utpekingen av et antall medlemmer av administrasjons- eller kontrollorganet i SE-selskapet tilsvarende den høyeste 
andel som anvendes i de berørte deltakende selskapene før registreringen av SE-selskapet.
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 Dersom ingen av de deltakende selskapene var regulert av medbestemmelsesregler før registreringen av SE-
selskapet, skal dette ikke pålegges å fastsette bestemmelser for arbeidstakernes medbestemmelse.

 Representasjonsorganet skal bestemme fordelingen av plasser i administrasjons- eller kontrollorganet blant 
medlemmene som representerer arbeidstakerne fra de forskjellige medlemsstatene eller hvordan SE-selskapets 
arbeidstakere kan anbefale eller gå imot utpekingen av medlemmene av disse organene ut fra andelen av SE-
selskapets arbeidstakere i hver medlemsstat. Dersom arbeidstakerne fra en eller flere medlemsstater ikke omfattes 
av dette forholdsmessighetskriteriet, skal representasjonsorganet utpeke et medlem fra en av disse medlemsstatene, 
særlig medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor ligger når dette er hensiktsmessig. Hver medlemsstat 
kan bestemme hvordan plassene den blir tildelt i administrasjons- eller kontrollorganet, skal fordeles.

 Hvert medlem av administrasjonsorganet eller eventuelt kontrollorganet i SE-selskapet som er valgt, utpekt eller 
anbefalt av representasjonsorganet eller av arbeidstakerne, avhengig av omstendighetene, skal være fullverdig 
medlem med samme rettigheter og forpliktelser som medlemmene som representerer aksjeeierne, herunder 
stemmerett.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/42/EF

av 27. juni 2001

om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer(*)

2003/EØS/23/76

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 21. mars 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I traktatens artikkel 174 er det fastsatt at Fellesskapets 
miljøpolitikk blant annet skal bidra til bevaring, vern og 
forbedring av miljøets kvalitet, til vern av menneskers 
helse og til en forsiktig og fornuftig utnytting av 
naturressursene, samt at dette skal baseres på føre-var-
prinsippet. I traktatens artikkel 6 er det fastsatt at kravene 
til miljøvern skal gjøres til en del av utformingen av 
Fellesskapets politikk og tiltak, særlig med hensyn til å 
fremme en bærekraftig utvikling.

2) Det femte handlingsprogram for miljø, Mot en bærekraftig 
utvikling - Det europeiske fellesskaps program for politikk 
og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling(5), 
supplert av rådsbeslutning nr. 2179/98/EF(6) om revisjon 
av programmet, bekrefter betydningen av å vurdere 
sannsynlige miljøvirkninger av planer og programmer.

3) Konvensjonen om biologisk mangfold krever at partene, 
i størst mulig grad og der det er formålstjenlig, integrerer 
bevaring og bærekraftig utnytting av det biologiske 
mangfoldet i relevante sektorplaner og –programmer 
eller slike som omfatter flere sektorer.

4) Miljøvurdering er et viktig verktøy for integrering av 
miljøhensyn i forbindelse med utarbeiding og vedtakelse 
av visse planer og programmer som må antas å ha 
betydelige virkninger for miljøet i medlemsstatene, fordi 
det sikrer at det under utarbeidingen og før vedtakelsen 
av planer og programmer tas hensyn til virkningene av 
gjennomføringen av planene og programmene.

5) Vedtakelse av framgangsmåter for miljøvurdering ved 
utarbeiding av planer og programmer vil være gunstig for 
foretak ved at det vil skape en mer konsekvent ramme som 
de kan arbeide innenfor idet relevant miljøinformasjon 
innlemmes i beslutningsprosessen. Når det tas hensyn til 
et bredere spekter av faktorer i beslutningsprosessen, bør 
dette bidra til mer bærekraftige og effektive løsninger.

6) De ulike miljøvurderingsordningene som benyttes i 
medlemsstatene, bør inneholde et spekter av felles krav 
til framgangsmåter som er nødvendige for å bidra til et 
høyt nivå for miljøvern.

7) De forente nasjoners økonomiske kommisjon 
for Europas konvensjon av 25. februar 1991 om 
konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 
miljøvirkninger i andre land, som gjelder både for 
medlemsstater og andre stater, oppfordrer partene i 
konvensjonen til også å anvende konvensjonens prinsipper 
på planer og programmer, og under konvensjonspartenes 
annet møte i Sofia 26. og 27. februar 2001 ble det besluttet 
at det skal utarbeides en juridisk bindende protokoll om 
strategisk miljøvurdering, som skal utfylle de gjeldende 
bestemmelsene om miljøkonsekvensanalyse over 
landegrensene, med henblikk på en mulig vedtakelse på 
den femte ministerkonferansen, «Miljø for Europa», på et 
ekstraordinært møte mellom konvensjonspartene, planlagt 
i mai 2003 i Kiev, Ukraina. Ordningene som benyttes 
innenfor Fellesskapet for miljøvurdering av planer og 
programmer, bør sikre at det finner sted hensiktsmessige 
samråd over landegrensene der iverksettingen av en plan 
eller et program som er under arbeid i en medlemsstat, 
vil kunne ha en betydelig miljøvirkning i en annen 
medlemsstat. Opplysninger om planer og programmer 
som vil ha betydelige miljøvirkninger i andre stater, 
bør oversendes på et gjensidig og likeverdig grunnlag 
innenfor en egnet juridisk ramme mellom medlemsstatene 
og disse andre stater.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 47.

(1)    EFT C 129 av 25.4.1997, s. 14, og EFT C 83 av 25.3.1999, s. 13.
(2)    EFT C 287 av 22.9.1997, s. 101.
(3)    EFT C 64 av 27.2.1998, s. 63, og EFT C 374 av 23.12.1999, s. 9.
(4)    Europaparlamentsuttalelse av 20. oktober 1998 (EFT C 341 av 9.11.1998, s. 

18), bekreftet 16. september 1999 (EFT C 54 av 25.2.2000, s. 76), Rådets 
felles holdning av 30. mars 2000 (EFT C 137 av 16.5.2000, s. 11) og 
europaparlamentsbeslutning av 6. september 2000 (EFT C 135 av 7.5.2001, 
s. 155). Europaparlamentsbeslutning av 31. mai 2001 og rådsbeslutning av 
5. juni 2001.

(5)    EFT C 138 av 17.5.1993, s. 5.
(6)    EFT L 275 av 10.10.1998, s. 1.
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8) Det kreves derfor tiltak på fellesskapsplan for å fastsette 
en minsteramme for miljøvurdering, som skal fastsette 
de generelle prinsippene for en miljøvurderingsordning 
og overlate detaljene til medlemsstatene, idet det tas 
hensyn til nærhetsprinsippet. Fellesskapstiltak bør ikke 
gå ut over det som er nødvendig for å oppnå de mål som 
er fastsatt i traktaten.

9) Dette direktiv omhandler framgangsmåter, og kravene 
i direktivet bør enten integreres i eksisterende 
framgangsmåter i medlemsstatene eller innarbeides i særlig 
etablerte framgangsmåter. For å unngå dobbeltarbeid bør 
medlemsstatene, der det er formålstjenlig, ta hensyn til 
at det vil bli utført miljøvurderinger på ulike plan i et 
hierarki av planer og programmer.

10) Alle planer og programmer som utarbeides for 
en rekke sektorer og som fastsetter en ramme for 
framtidig utbyggingstillatelse av prosjekter som er 
oppført i vedlegg I og II i rådsdirektiv 85/337/EØF 
av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og 
private prosjekters miljøvirkninger(1), og alle planer og 
programmer som det anses at det er påkrevd med en 
miljøvurdering for i henhold til rådsdirektiv 92/43/EØF 
av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og 
planter(2), kan ha betydelige miljøvirkninger, og bør 
som regel underkastes en systematisk miljøvurdering. I 
tilfeller der disse fastsetter bruk av små områder på lokalt 
plan, eller det dreier seg om mindre endringer av planer 
eller programmer som nevnt foran, bør de vurderes bare i 
de tilfeller der medlemsstatene avgjør at de sannsynligvis 
vil ha betydelige miljøvirkninger.

11) Andre planer og programmer som angir rammene for 
framtidig utbyggingstillatelse for prosjekter, vil kanskje 
ikke ha betydelige miljøvirkninger i alle tilfeller og bør 
vurderes bare i de tilfeller der medlemsstatene avgjør at 
de sannsynligvis vil ha slike virkninger.

12) Når medlemsstatene treffer slike avgjørelser, bør de ta 
hensyn til de relevante kriteriene som er fastsatt i dette 
direktiv.

13) Noen planer eller programmer er ikke underlagt dette 
direktiv på grunn av deres særlige karakter.

14) Der det kreves en vurdering i henhold til dette direktiv, 
bør det utarbeides en miljørapport som inneholder 
relevante opplysninger slik det er fastsatt i dette direktiv, 
og som angir, beskriver og vurderer de sannsynlige 
betydelige miljøvirkningene som gjennomføringen 

av planen eller programmet kan få, samt rimelige 
alternativer som tar hensyn til formålene med og det 
geografiske virkeområdet til planen eller programmet; 
dessuten bør medlemsstatene underrette Kommisjonen 
om eventuelle tiltak de har truffet som gjelder kvaliteten 
på miljørapportene.

15) For å bidra til en mer åpen beslutningsprosess og 
for å sikre at opplysninger som gis med henblikk på 
miljøvurderingen er uttømmende og pålitelige, er det 
nødvendig å sørge for at myndigheter med relevant 
miljøansvar samt offentligheten blir rådspurt under 
vurderingen av planene og programmene, og at det 
fastsettes passende frister som gir tilstrekkelig tid til 
samråd og til å avgi uttalelse.

16) Der gjennomføringen av en plan eller et program 
utarbeidet i én medlemsstat sannsynligvis vil ha en 
betydelig miljøvirkning i andre medlemsstater, bør 
de berørte medlemsstater gis anledning til samråd, og 
berørte myndigheter og offentligheten gis anledning til å 
bli informert og til å gi uttrykk for sitt syn.

17) Under utarbeidingen av planen eller programmet 
og før planen eller programmet blir vedtatt eller 
underkastet lovgivningsprosessen bør det tas hensyn til 
miljørapporten og uttalelser fra berørte myndigheter og 
offentligheten, samt resultatene av eventuelle samråd 
over landegrensene.

18) Når en plan eller et program blir vedtatt, bør 
medlemsstatene sikre at berørte myndigheter og 
offentligheten blir informert om dette, samt at relevante 
opplysninger blir gjort tilgjengelige for dem.

19) I de tilfeller der plikten til å utføre vurderinger av 
miljøvirkningene oppstår både etter dette direktiv og 
annet fellesskapsregelverk, som rådsdirektiv 79/409/EØF 
av 2. april 1979 om vern av viltlevende fugler(3), direktiv 
92/43/EØF eller europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av 
rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk(4), 
kan medlemsstatene, for å unngå dobbeltarbeid 
ved vurderingen, sørge for samordnede eller felles 
framgangsmåter som oppfyller kravene i relevante deler 
av Fellesskapets regelverk.

20) Den første rapporten om dette direktivs anvendelse og 
virkning bør utarbeides av Kommisjonen fem år etter at 
det er trådt i kraft, og deretter hvert sjuende år. Med sikte 
på en ytterligere integrering av miljøvernkrav, og idet det 
tas hensyn til den erfaring som er vunnet, bør den første 
rapporten følges av forslag til endringer av dette direktiv, 
særlig når det gjelder muligheten for å utvide direktivets 
virkeområde til andre områder/sektorer og andre typer 
planer og programmer —

(1)    EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet endret ved direktiv 97/11/EF (EFT 
L 73 av 14.3.1997, s. 5).

(2)    EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv 97/62/EF 
(EFT L 305 av 8.11.1997, s. 42).

(3)    EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/49/EF 
(EFT L 223 av 13.8.1997, s. 9).

(4)    EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å sørge for et høyt nivå 
for miljøvern og å bidra til at miljøhensyn integreres i 
utarbeidingen og vedtakelsen av planer og programmer med 
henblikk på å fremme en bærekraftig utvikling, ved å sikre at 
det i samsvar med dette direktiv blir utført en miljøvurdering 
av visse planer og programmer som sannsynligvis vil ha 
betydelige miljøvirkninger.

Artikkel 2

Defi nisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «planer og programmer», planer og programmer, herunder 
slike som samfinansieres av Det europeiske fellesskap, 
samt eventuelle endringer av dem,

— som utarbeides og/eller vedtas av en myndighet på 
nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, eller som er 
utarbeidet av en myndighet med sikte på vedtakelse i 
parlament eller regjering, ved en lovgivningsprosess, 
og

— som kreves i henhold til lover og forskrifter,

b) «miljøvurdering», at det utarbeides en miljørapport, 
gjennomføres samråd, tas hensyn til miljørapporten og 
resultatene av samrådene i beslutningsprosessen og at 
det gis underretning om beslutningen, i samsvar med 
artikkel 4-9,

c) «miljørapport», den delen av plan- eller 
programdokumentasjonen som inneholder opplysninger 
som kreves etter artikkel 5 og vedlegg I,

d) «offentligheten», en eller flere fysiske eller juridiske 
personer samt, i henhold til nasjonal lovgivning eller 
praksis, sammenslutninger, organisasjoner eller grupper av 
slike.

Artikkel 3

Virkeområde

1. En miljøvurdering skal i samsvar med artikkel 4-9 utføres 
for planer og programmer som det er vist til i nr. 2-4 og som 
sannsynligvis vil ha betydelige miljøvirkninger.

2. Med forbehold for nr. 3 skal en miljøvurdering utføres for 
alle planer og programmer

a) som er utarbeidet for jordbruk, skogbruk, fiskeri, energi, 
industri, transport, avfallshåndtering, vannforvaltning, 
telekommunikasjon, turisme, by- og regionplanlegging 
eller arealbruk, og som fastsetter rammene for framtidige 
utbyggingstillatelser for prosjekter oppført i vedlegg I og II 
til direktiv 85/337/EØF, eller

b) der det på bakgrunn av den sannsynlige virkning 
på anleggsområder er bestemt at det skal kreves en 
miljøvurdering i henhold til artikkel 6 eller 7 i direktiv 
92/43/EØF.

3. For planer og programmer som omhandlet i nr. 2 som 
fastsetter bruk av små områder på lokalt plan og mindre 
endringer av planer eller programmer som nevnt i nr. 2 
foran, skal det kreves en miljøvurdering bare i de tilfeller 
der medlemsstatene avgjør at planene og programmene 
sannsynligvis vil få betydelige miljøvirkninger.

4. Medlemsstatene skal avgjøre om andre planer og 
programmer enn dem det er vist til i nr. 2, og som fastsetter 
rammene for framtidig utbyggingstillatelse for prosjekter, 
sannsynligvis vil få betydelige miljøvirkninger.

5. Medlemsstatene skal avgjøre om slike planer eller 
programmer som omhandlet i nr. 3 og 4, sannsynligvis vil 
få betydelige miljøvirkninger, enten ved en undersøkelse 
av hvert enkelt tilfelle eller ved fastsettelse av ulike typer 
planer og programmer, eller ved en kombinasjon av disse 
metodene. For dette formål skal medlemsstatene i alle tilfeller 
ta hensyn til de relevante kriteriene i vedlegg II, for å sikre 
at planer og programmer som sannsynligvis vil ha betydelige 
miljøvirkninger omfattes av dette direktiv.

6. Ved en undersøkelse av hvert enkelt tilfelle og ved 
fastsettelse av typer av planer og programmer i henhold til nr. 5, 
skal myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3 rådspørres.

7. Medlemsstatene skal sikre at deres konklusjoner i henhold 
til nr. 5, herunder grunnene til ikke å kreve en miljøvurdering 
i samsvar med artikkel 4-9, blir gjort tilgjengelige for 
offentligheten.

8. Følgende planer og programmer omfattes ikke av dette 
direktiv:

— planer og programmer hvis eneste formål er nasjonalt 
forsvar eller sivil beredskap, og

— finans- eller budsjettplaner og -programmer.

9. Dette direktiv kommer ikke til anvendelse for planer og 
programmer som samfinansieres under de gjeldende respektive 
programperiodene(1) for rådsforordning (EF) nr. 1260/1999(1) 
og rådsforordning (EF) nr. 1257/1999(3).

(1)    Programperioden 2000-2006 for rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 og 
programperiodene 2000-2006 og 2000-2007 for rådsforordning (EF) nr. 
1257/1999.

(2)    Rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 om fastsettelse av 
alminnelige bestemmelser om strukturfond (EFT L 161 av 26.6.1999, s. 1).

(3)    Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling 
av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 
landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger 
(EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).
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Artikkel 4
Generelle forpliktelser

1. Miljøvurderingen nevnt i artikkel 3 skal utføres under 
utarbeidingen av en plan eller et program og før planen eller 
programmet vedtas eller underkastes lovgivningsprosessen.

2. Kravene i dette direktiv skal enten integreres i eksisterende 
framgangsmåter i medlemsstatene for vedtakelse av planer og 
programmer, eller innarbeides i de framgangsmåter som er 
fastsatt for å sikre at dette direktiv overholdes.

3. I tilfeller der planer og programmer utgjør en del av 
et hierarki, skal medlemsstatene, med sikte på å unngå 
dobbeltarbeid ved miljøvurderingen, ta hensyn til at det vil bli 
utført en miljøvurdering på ulike plan i hierarkiet. Med sikte på 
blant annet å unngå dobbeltarbeid ved miljøvurderingen skal 
medlemsstatene anvende artikkel 5 nr. 2 og 3.

Artikkel 5

Miljørapport

1. I de tilfeller der det kreves en miljøvurdering i henhold 
til artikkel 3 nr. 1, skal det utarbeides en miljørapport der 
de betydelige miljøvirkningene som gjennomføringen av 
planen eller programmet sannsynligvis vil få, samt rimelige 
alternativer som tar hensyn til formålene med og det geografiske 
virkeområde til planen eller programmet, fastsettes, beskrives 
og vurderes. De opplysninger som skal gis for dette formål, er 
nevnt i vedlegg I.

2. Miljørapporten som er utarbeidet i henhold til nr. 1, skal 
omfatte de opplysninger som med rimelighet kan kreves, idet 
det tas hensyn til eksisterende kunnskap og vurderingsmetoder, 
innhold og detaljgrad i planen eller programmet, på hvilket 
trinn i beslutningsprosessen planen eller programmet befinner 
seg og i hvilken utstrekning visse forhold vil kunne vurderes 
bedre på andre plan i beslutningsprosessen for å unngå 
dobbeltarbeid ved miljøvurderingen.

3. Relevante opplysninger som er tilgjengelige om planenes 
og programmenes miljøvirkninger, og som er innhentet på 
andre plan i beslutningsprosessen eller finnes i andre deler 
av Fellesskapets regelverk, kan benyttes til å framskaffe de 
opplysninger som er nevnt i vedlegg I.

4. Myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3 skal 
rådspørres ved fastleggelsen av omfanget av og detaljgraden 
til de opplysninger som må tas med i miljørapporten.

Artikkel 6

Samråd

1. Utkastet til plan eller program, samt miljørapporten 
utarbeidet i henhold til artikkel 5, skal gjøres tilgjengelig 

for myndighetene omhandlet i nr. 3 i denne artikkel og for 
offentligheten.

2. Myndighetene omhandlet i nr. 3 og offentligheten 
omhandlet i nr. 4 skal på et tidlig tidspunkt og innen passende 
frister gis konkret anledning til å avgi uttalelse om utkastet til 
plan eller program, samt om den medfølgende miljørapporten 
før planen eller programmet vedtas eller underkastes 
lovgivningsprosessen.

3. Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter som skal 
rådspørres, og som på grunn av sitt særlige miljøansvar 
sannsynligvis vil bli berørt av miljøvirkningene av 
gjennomføringen av planer og programmer.

4. Medlemsstatene skal bestemme hva som forstås med 
«offentligheten» i henhold til nr. 2, herunder den delen av 
offentligheten som påvirkes eller sannsynligvis vil påvirkes 
av, eller har interesse av, beslutningsprosessen i henhold til 
dette direktiv, herunder relevante ikke-statlige organisasjoner, 
f.eks. slike som arbeider for vern av miljøet, samt andre berørte 
organisasjoner.

5. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for 
informasjon til og samråd med myndigheter og offentligheten.

Artikkel 7

Samråd over landegrensene

1. Når en medlemsstat anser at gjennomføringen av en 
plan eller et program som utarbeides for medlemsstatens 
territorium, sannsynligvis vil få betydelige miljøvirkninger 
i en annen medlemsstat, eller når en medlemsstat som 
sannsynligvis vil bli utsatt for betydelige miljøvirkninger, 
krever det, skal medlemsstaten på hvis territorium planen eller 
programmet blir utarbeidet, før planen eller programmet vedtas 
eller underkastes lovgivningsprosessen, oversende en kopi av 
utkastet til plan eller program, samt kopi av den relevante 
miljørapporten til den andre medlemsstaten.

2. Når en medlemsstat får oversendt en kopi av et utkast 
til plan eller program, samt en miljørapport i henhold til nr. 1, 
skal den meddele den andre medlemsstaten om den ønsker 
samråd før planen eller programmet vedtas eller underkastes 
lovgivningsprosessen, og dersom den ønsker det, skal de berørte 
medlemsstater innlede samråd om hvilke miljøvirkninger som 
gjennomføringen av planen eller programmet sannsynligvis 
vil få over landegrensene, samt om de planlagte tiltak for å 
redusere eller fjerne slike miljøvirkninger.

Når slike samråd finner sted, skal de berørte medlemsstatene 
komme fram til nærmere regler for å sikre at myndighetene 
omhandlet i artikkel 6 nr. 3 og offentligheten som omhandlet i 
artikkel 6 nr. 4, i medlemsstaten som må antas å bli betydelig 
miljøpåvirket, informeres og gis mulighet til å ta stilling innen 
en rimelig frist.

3. I tilfeller der samråd mellom medlemsstater er påkrevd 
i henhold til denne artikkel, skal de ved begynnelsen av slike 
samråd komme til enighet om en rimelig frist for samrådenes 
varighet.
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Artikkel 8

Beslutningstaking

Under utarbeidingen av planen eller programmet og før 
planen eller programmet blir vedtatt eller underkastet 
lovgivningsprosessen, skal det tas hensyn til miljørapporten 
utarbeidet i henhold til artikkel 5, uttalelsene avgitt i henhold 
til artikkel 6 og resultatene av eventuelle samråd over 
landegrensene i henhold til artikkel 7.

Artikkel 9

Underretning om beslutninger

1. Medlemsstatene skal sikre at når en plan eller et program 
blir vedtatt, skal myndighetene omhandlet i artikkel 6 nr. 3, 
offentligheten og eventuelle medlemsstater som er rådspurt i 
henhold til artikkel 7, underrettes, samt at følgende blir gjort 
tilgjengelige for dem:

a) planen eller programmet, slik den/det er vedtatt,

b) en erklæring som oppsummerer hvordan miljøhensyn 
er integrert i planen eller programmet, og hvordan 
miljørapporten utarbeidet i henhold til artikkel 5, 
uttalelsene avgitt i henhold til artikkel 6 og resultatene av 
samråd i henhold til artikkel 7 er tatt hensyn til i samsvar 
med artikkel 8, og dessuten grunnene for å velge den 
vedtatte planen eller det vedtatte programmet, i lys av 
andre rimelige alternativer som har vært behandlet, samt

c) tiltak som skal treffes angående overvåking i samsvar med 
artikkel 10.

2. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for de 
opplysninger som er nevnt i nr. 1.

Artikkel 10

Overvåking

1. Medlemsstatene skal overvåke de betydelige 
miljøvirkningene av gjennomføringen av planer og 
programmer, slik at de blant annet på et tidlig tidspunkt kan 
fastslå uforutsette negative miljøvirkninger, og kan treffe 
egnede utbedringstiltak.

2. For å oppfylle kravene i nr. 1 kan eksisterende 
overvåkingsordninger benyttes dersom de er egnede, slik at 
dobbeltarbeid ved overvåkingen unngås.

Artikkel 11

Forholdet til annet fellesskapsregelverk

1. En miljøvurdering utført i henhold til dette direktiv 
berører ikke eventuelle krav i henhold til direktiv 85/337/EØF 
og til andre bestemmelser i Fellesskapets regelverk.

2. Når det gjelder planer og programmer der forpliktelsen 
til å utføre vurderinger av miljøvirkninger oppstår på grunnlag 
av både dette direktiv og andre fellesskapsbestemmelser, 
kan medlemsstatene sørge for samordnede eller felles 
framgangsmåter som oppfyller kravene i relevante 
bestemmelser i fellesskapsregelverket, for blant annet å unngå 
dobbeltarbeid ved miljøvurderingen.

3. Når det gjelder planer og programmer som samfinansieres 
av Det europeiske fellesskap, skal miljøvurderingen i 
henhold til dette direktiv utføres i samsvar med de særlige 
bestemmelsene i det relevante fellesskapsregelverk.

Artikkel 12

Opplysninger, rapportering og revisjon

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utveksle 
opplysninger om de erfaringene som gjøres ved anvendelsen 
av dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal sikre at miljørapportenes kvalitet 
er tilstrekkelig til å oppfylle kravene i dette direktiv, og skal 
underrette Kommisjonen om ethvert tiltak de treffer når det 
gjelder disse rapportenes kvalitet.

3. Kommisjonen skal innen 21. juli 2006 oversende 
Europaparlamentet og Rådet en første rapport om anvendelsen 
og virkningen av dette direktiv.

Med sikte på en ytterligere integrering av kravene til miljøvern, 
i henhold til traktatens artikkel 6, og idet det tas hensyn til den 
erfaring som er gjort i medlemsstatene ved anvendelsen av 
dette direktiv, skal en slik rapport følges av eventuelle egnede 
forslag til endringer av dette direktiv. Kommisjonen skal særlig 
overveie muligheten for å utvide dette direktivs virkeområde til 
andre områder/sektorer og andre typer planer og programmer.

En ny vurderingsrapport skal følge hvert sjuende år.

4. Kommisjonen skal avgi rapport om forholdet mellom 
dette direktiv og forordning (EF) nr. 1260/1999 og (EF) 
nr. 1257/1999 i god tid før utløpet av de programperioder 
som er fastsatt i disse forordningene, med sikte på å sikre en 
konsekvent tilnærming når det gjelder dette direktiv og senere 
fellesskapsforordninger.

Artikkel 13

Gjennomføring av dette direktiv

1. Medlemsstatene skal innen 21. juli 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.
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2. 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.

3. Forpliktelsen fastsatt i artikkel 4 nr. 1 skal gjelde for 
de planer og programmer hvis første formelle forberedende 
rettsakt følger etter datoen nevnt i nr. 1. Planer og programmer 
hvis første forberedende rettsakt kommer før denne datoen 
og som er vedtatt eller underkastet lovgivningsprosessen mer 
enn 24 måneder etter denne dato, skal overholde forpliktelsen 
fastsatt i artikkel 4 nr. 1, med mindre medlemsstatene i hvert 
enkelt tilfelle avgjør at dette ikke lar seg gjennomføre, og 
informerer offentligheten om denne avgjørelsen.

4. I tillegg til de tiltak som er nevnt i nr. 1, skal 
medlemsstatene innen 21. juli 2004 meddele Kommisjonen 
særlige opplysninger om de typer planer og programmer som 
i samsvar med artikkel 3 vil være underlagt en miljøvurdering 
i henhold til dette direktiv. Kommisjonen skal gjøre disse
 

opplysningene tilgjengelige for medlemsstatene. Disse 
opplysningene vil bli ajourført regelmessig.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

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

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE B. ROSENGREN

 President Formann
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VEDLEGG I

Opplysninger omhandlet i artikkel 5 nr. 1

Opplysningene som skal gis i henhold til i artikkel 5 nr. 1, med forbehold for artikkel 5 nr. 2 og 3, er følgende:

a) en oversikt over planens eller programmets innhold og hovedformål, samt forbindelse med andre relevante planer 
og programmer,

b) relevante sider ved den nåværende miljøstatus og den sannsynlige utviklingen av denne dersom planen eller 
programmet ikke gjennomføres,

c) miljømessige særtrekk for områder som sannsynligvis vil bli betydelig påvirket,

d) eventuelle eksisterende miljøproblemer som er relevante for planen eller programmet, herunder særlig problemer 
som gjelder områder med særlig miljømessig betydning, for eksempel områder som er utpekt i henhold til direktiv 
79/409/EØF og 92/43/EØF,

e) de miljømål på internasjonalt plan, fellesskapsplan eller medlemsstatsplan som er relevante for planen eller 
programmet, og hvordan disse målene og andre miljøhensyn er tatt hensyn til under utarbeidingen av planen eller 
programmet,

f) de sannsynlige betydelige miljøvirkningene(1), herunder for spørsmål som biologisk mangfold, befolkning, 
menneskers helse, dyre- og planteliv, jordbunn, vann, luft, klimafaktorer, materielle verdier, kulturarv, herunder 
arkitektonisk og arkeologisk kulturarv, landskap og den innbyrdes sammenheng mellom ovennevnte faktorer,

g) planlagte tiltak for å hindre, redusere og i så stor grad som mulig oppveie betydelige negative miljøvirkninger av 
gjennomføringen av planen eller programmet,

h) en oversikt over grunnene til valget av de alternativer som har vært behandlet, og en beskrivelse av hvordan 
vurderingen ble foretatt, herunder eventuelle vansker (for eksempel tekniske mangler eller manglende fagkunnskap) 
som måtte være oppstått i forbindelse med innsamlingen av de nødvendige opplysningene,

i) en beskrivelse av planlagte tiltak for overvåking i samsvar med artikkel 10, og

j) et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene nevnt ovenfor.

(1)    Disse virkningene bør omfatte sekundære, kumulative, synergiske, kort-, mellom- og langsiktige, varige og midlertidige, positive 
og negative virkninger.
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VEDLEGG II

Kriterier for bestemmelse av sannsynlige miljøvirkninger som omhandlet i artikkel 3 nr. 5

1. Planenes og programmenes særtrekk, idet det særlig tas hensyn til

— i hvilken grad planen eller programmet fastsetter en ramme for andre prosjekter og aktiviteter, enten når det 
gjelder plassering, art, omfang og driftsvilkår eller ved tildeling av midler,

— i hvilken grad planen eller programmet påvirker andre planer og programmer, herunder planer og programmer 
som inngår i et hierarki,

— planens eller programmets betydning for integreringen av miljøhensyn, særlig med henblikk på å fremme en 
bærekraftig utvikling,

— miljøproblemer som er knyttet til planen eller programmet,

— planens eller programmets betydning for gjennomføringen av Fellesskapets regelverk på området miljø (f.eks. 
planer og programmer som berører avfallshåndtering eller vern av vannressurser).

2. Miljøvirkningenes og det sannsynlig påvirkede områdets særtrekk, idet det særlig tas hensyn til

— virkningenes sannsynlighet, varighet, hyppighet og reversibilitet,

— virkningenes kumulative karakter,

— virkningenes grenseoverskridende karakter,

— risiko for menneskers helse eller miljøet (f.eks. på grunn av ulykker),

— virkningenes størrelsesorden og romlige utstrekning (geografisk område og befolkningsmengde som 
sannsynligvis vil påvirkes),

— verdien av og sårbarheten til området som sannsynligvis vil påvirkes, på grunn av:

— særlige naturlige særtrekk eller kulturarv,

— overskridelse av miljøkvalitetsstandarder eller grenseverdier,

— intensiv arealbruk,
— virkningene på områder eller landskap som har en anerkjent vernestatus på nasjonalt plan, fellesskapsplan eller 

internasjonalt plan.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON

av 4. april 2001

om fastsettelse av minstekrav til miljøinspeksjoner i medlemsstatene(*)

(2001/331/EF)

2003/EØS/23/77

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. januar 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Resolusjonen vedtatt 1. februar 1993 av Rådet og 
representantene for medlemsstatenes regjeringer, 
forsamlet i Rådet, om et handlingsprogram i Fellesskapet 
på området miljø og bærekraftig utvikling(4) og 
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2179/98/EF(5) 
om revisjon av programmet, understreker hvor viktig det 
er å gjennomføre fellesskapsretten på miljøområdet på 
grunnlag av prinsippet om delt ansvar.

2) I kommisjonsmelding til Rådet for Den europeiske 
union og Europaparlamentet av 5. november 1996 om 
gjennomføring av fellesskapsretten på miljøområdet, 
særlig nr. 29, foreslås innføring av retningslinjer 
på fellesskapsplan for å bistå medlemsstatene i 

gjennomføringen av inspeksjonen og på denne måten 
minske de store ulikhetene som i dag er til stede mellom 
de enkelte medlemsstatenes inspeksjonsordninger.

3) I sin resolusjon av 7. oktober 1997 om utarbeiding, 
gjennomføring og håndheving av fellesskapsretten på 
miljøområdet(6) oppfordret Rådet Kommisjonen til å 
framlegge et forslag med sikte på videre behandling i 
Rådet, særlig på grunnlag av arbeidet i Den europeiske 
unions nettverk for gjennomføring og håndheving 
av miljøretten (IMPEL), om minstekrav og/eller 
retningslinjer for inspeksjon på medlemsstatsplan, og 
om hvordan medlemsstatene eventuelt kan overvåke den 
praktiske anvendelsen, for å sikre en ensartet praktisk 
anvendelse og håndheving av miljøretten. Kommisjonen 
har i sitt forslag tatt hensyn til det dokument som IMPEL 
framla i november 1997 om minstekrav til inspeksjoner.

4) I sin resolusjon av 14. mai 1997 om kommisjonsmeldingen 
bad Europaparlamentet om at det ble utarbeidet et 
fellesskapsregelverk for miljøinspeksjon, og Den 
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen 
avgav positive uttalelser om kommisjonsmeldingen og 
understreket betydningen av miljøinspeksjoner.

5) Det finnes allerede ulike ordninger og ulik praksis for 
inspeksjon i medlemsstatene som ikke bør erstattes 
med en inspeksjonsordning på fellesskapsplan, noe 
som framgår av rådsresolusjonen av 7. oktober 
1997, og medlemsstatene bør fortsatt ha ansvaret for 
miljøinspeksjon.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 48.

(1)    EFT C 169 av 16.6.1999, s. 12. 
(2)    EFT C 374 av 23.12.1999, s. 48. 
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 16. september 1999 (EFT C 54 av 25.2.2000 

s. 92), Rådets felles holdning av 30. mars 2000 (EFT C 137 av 16.5.2000, 
s, 1) og europaparlamentsbeslutning av 6. juli 2000 (ennå ikke offentliggjort 
i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 1. februar 2001 og rådsbeslutning 
av 26. februar 2001.

(4)    EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1.
(5)    EFT L 275 av 10.10.1998, s. 1. (6)    EFT C 321 av 22.10.1997, s. 1.
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6) Det europeiske miljøvernbyrå kan gi medlemsstatene råd 
om utforming, opprettelse og utvidelse av ordninger for 
kontroll med at miljøbestemmelsene overholdes, og bistå 
Kommisjonen og medlemsstatene med kontrollen ved å 
hjelpe dem med å samordne rapporteringen.

7) Inspeksjonsordninger og effektive inspeksjoner kan 
avverge miljøovertredelser, ettersom myndighetene får 
mulighet til å identifisere overtredelsene og håndheve 
miljøregelverket ved sanksjoner eller på annen måte. 
Inspeksjonene utgjør derfor en helt nødvendig del av 
regelverksprosessen og er et effektivt verktøy som kan 
bidra til at Fellesskapets miljøregelverk gjennomføres og 
håndheves på en mer enhetlig måte på hele Fellesskapets 
territorium samt til å unngå konkurransevridning.

8) Det er for tiden store forskjeller mellom medlemsstatenes 
inspeksjonsordninger og inspeksjonsmetoder, ikke bare 
når det gjelder mulighetene for å utføre inspeksjoner, 
men også inspeksjonenes omfang og innhold; i 
noen få medlemsstater foretas det overhodet ingen 
inspeksjon, og dette er en situasjon som ikke kan 
anses som tilfredsstillende med tanke på at målet er en 
effektiv og mer konsekvent gjennomføring, praktisk 
anvendelse og håndheving av Fellesskapets regelverk på 
miljøvernområdet.

9) I denne fasen må det derfor gis retningslinjer i form 
av minstekrav, som skal utgjøre et felles grunnlag for 
hvordan miljøinspeksjon skal utføres i medlemsstatene.

10) Fellesskapets miljøregelverk pålegger medlemsstatene 
å stille krav i forbindelse med visse utslipp eller 
former for virksomhet. Minstekrav til tilrettelegging 
og gjennomføring av inspeksjoner bør overholdes i 
medlemsstatene, i første omgang av alle industrianlegg 
og andre foretak og anlegg som i henhold til 
fellesskapsretten skal ha godkjenning, tillatelse eller 
konsesjon for kunne å foreta utslipp til luft- og/eller vann 
og/eller avfallsdisponering eller -gjenvinning.

11) Under inspeksjonene bør det tas hensyn til 
ansvarsdelingen mellom godkjenningsmyndighet og 
inspeksjonsmyndighet i medlemsstatene.

12) For at inspeksjonsordningen skal bli effektiv, bør 
medlemsstatene sørge for at miljøinspeksjonen 
planlegges på forhånd.

13) Anleggsbesøk utgjør en viktig del av miljøinspeksjonen.

14) Opplysninger og dokumentasjon framlagt av 
driftsansvarlige i industrien som er registrert i henhold til 
fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon, 
kan bli en nyttig informasjonskilde i forbindelse med 
miljøinspeksjoner.

15) For å kunne trekke konklusjoner av anleggsbesøkene bør 
det jevnlig utarbeides rapporter.

16) Rapportering om inspeksjonene og allmennhetens 
adgang til opplysninger om dem er viktige midler til å 
sikre at borgerne, ikke-statlige organisasjoner og andre 
berørte parter gjennom innsyn trekkes inn i arbeidet 
med å gjennomføre Fellesskapets miljøregelverk. 
Adgangen til slike opplysninger bør være i samsvar 
med bestemmelsene i rådsdirektiv 90/313/EØF av 
7. juni 1990 om fri adgang til miljøinformasjon(1).

17) Medlemsstatene bør bistå hverandre med å administrere 
anvendelsen av denne rekommandasjon. Dersom 
medlemsstatene, i samarbeid med IMPEL, innfører en 
ordning der medlemsstatene rapporterer og gir råd om 
inspeksjonsmyndigheter og inspeksjonsrutiner, kan det 
bidra til å fremme beste praksis i hele Fellesskapet.

18) Medlemsstatene bør gi Rådet og Kommisjonen en 
rapport om sine erfaringer med anvendelsen av denne 
rekommandasjon, og Kommisjonen bør jevnlig underrette 
Europaparlamentet.

19) Kommisjonen bør gjennomgå rekommandasjonens 
anvendelse og virkning og rapportere om dette til 
Europaparlamentet og Rådet så snart som mulig etter at 
den har mottatt medlemsstatenes rapporter.

20) IMPEL og medlemsstatene bør oppmuntres til, i samarbeid 
med Kommisjonen, å arbeide videre med spørsmålet 
om beste praksis med hensyn til miljøinspektørenes 
kvalifikasjoner og opplæring.

21) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighe
tsprinsippet i traktatens artikkel 5, og på bakgrunn av 
ulikhetene i medlemsstatenes inspeksjonsordninger og 
inspeksjonsmetoder, kan målene for det foreslåtte tiltaket 
best nås gjennom veiledning på fellesskapsplan.

22) På bakgrunn av de erfaringer som gjøres i forbindelse 
med anvendelsen av rekommandasjonen, og idet det tas 
hensyn til det videre arbeidet i IMPEL samt resultatene 
av de ordninger som innføres i henhold til denne 
rekommandasjon, bør Kommisjonen etter å ha mottatt 
medlemsstatenes rapporter overveie å videreutvikle 
minstekravene med hensyn til virkeområde og innhold, 
og framlegge ytterligere forslag som eventuelt vil kunne 
omfatte et forslag til direktiv —

(1)    EFT L 158 av 23.6.1990, s. 56.
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UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

I

Mål

Miljøinspeksjonene i medlemsstatene bør utføres i samsvar 
med de minstekrav som skal gjelde for tilrettelegging, 
gjennomføring, oppfølging og offentliggjøring av resultatene, 
noe som vil gjøre det lettere å overholde Fellesskapets 
miljøregelverk og bidra til en mer konsekvent gjennomføring 
og håndheving i alle medlemsstater.

II

Virkeområde og definisjoner

1. a) Denne rekommandasjon får anvendelse på 
miljøinspeksjon av alle industrianlegg og andre 
foretak og anlegg som i henhold til fellesskapsretten 
skal ha godkjenning, tillatelse eller konsesjon for 
kunne å foreta utslipp til luft- og/eller vann og/eller 
avfallsdisponering eller -gjenvinning, uten at dette 
berører særlige bestemmelser om inspeksjon i 
gjeldende fellesskapsregelverk.

 b) I denne rekommandasjon er alle industrianlegg og 
andre foretak og anlegg som nevnt i bokstav a) 
«regulerte anlegg».

2. I denne rekommandasjon er «miljøinspeksjon» en 
virksomhet som, alt etter som, innebærer:

a) å kontrollere og oppmuntre til at regulerte anlegg oppfyller 
relevante miljøkrav i Fellesskapets regelverk, slik de er 
innarbeidet i nasjonal lovgivning eller anvendt i nasjonal 
rettsorden (heretter kalt «krav i henhold til Fellesskapets 
regelverk»),

b) å overvåke regulerte anleggs miljøvirkninger for å avgjøre 
om det er behov for ytterligere inspeksjon eller håndheving 
(herunder utstedelse, endring eller tilbakekalling av en 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon) for å sikre at krav i 
henhold til Fellesskapets regelverk er oppfylt,

c) å utføre oppgaver for de formål som er nevnt ovenfor, 
herunder:

–  anleggsbesøk,

–  overvåking av hvordan miljøkvalitetsstandarder 
oppfylles,

–  gjennomgåelse av miljørevisjonsrapporter og 
miljøredegjørelser,

–  gjennomgåelse og kontroll av egenkontroll gjennomført 
av eller på vegne av driftsansvarlige ved regulerte 
anlegg,

–  vurdering av den virksomhet som finner sted på det 
regulerte anlegget,

–  kontroll av lokaler og relevant utstyr (herunder om det 
er tilstrekkelig vedlikeholdt), og med om anlegget har 
tilfredsstillende miljøstyring,

–  kontroll av relevante opptegnelser som føres av 
driftsansvarlig ved det regulerte anlegget.

3. Miljøinspeksjoner, herunder anleggsbesøk, kan være:

a) rutinemessig inspeksjon, dvs. som ledd i et planlagt 
inspeksjonsprogram, eller

b) ikke-rutinemessig inspeksjon, dvs. etter en klage, i 
forbindelse med at en godkjenning, tillatelse eller konsesjon 
utstedes, fornyes eller endres, eller ved undersøkelse av 
ulykker, hendelser og overtredelser.

4. a) Miljøinspeksjoner kan utføres av en offentlig 
myndighet, enten på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan, som opprettes eller utpekes av medlemsstaten, 
og som har ansvar for de spørsmål som omfattes av 
denne rekommandasjon.

 b) De organer som er nevnt i bokstav a) kan, i samsvar med 
nasjonal lovgivning, delegere oppgavene omhandlet 
i denne rekommandasjon til en offentligrettslig eller 
privatrettslig juridisk person som utfører dem under 
deres myndighet og overvåking, forutsatt at denne 
juridiske person ikke har noen personlig interesse av 
inspeksjonsresultatene.

 c) De organer som er nevnt i bokstav a) og b), defineres 
som «inspeksjonsmyndigheter».

5. I denne rekommandasjon er en «driftsansvarlig for et 
regulert anlegg» en fysisk eller juridisk person som driver 
eller kontrollerer det regulerte anlegget eller, dersom det er 
bestemmelser om dette i nasjonal lovgivning, den som har fått 
avgjørende økonomiske fullmakter over den tekniske driften 
av det regulerte anlegget.

III

Tilrettelegging og gjennomføring av miljøinspeksjoner

1. Medlemsstatene bør sørge for at miljøinspeksjonene tar 
sikte på å oppnå et høyt miljøvernnivå, og bør for dette formål 
treffe nødvendige tiltak for å sikre at miljøinspeksjoner av 
regulerte anlegg blir tilrettelagt og gjennomført i samsvar med 
avsnitt IV-VIII i denne rekommandasjon.

2. Medlemsstatene bør bistå hverandre administrativt med 
å gjennomføre retningslinjene i denne rekommandasjon ved å 
utveksle relevante opplysninger og eventuelt stille inspektører 
til rådighet for andre medlemsstater.

3. For å hindre ulovlig virksomhet på miljøområdet på 
tvers av landegrensene bør medlemsstatene i samarbeid med 
IMPEL oppmuntre til samordning av inspeksjon av anlegg 
og virksomhet som kan ha betydelige virkninger på tvers av 
landegrensene.
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4. For å fremme beste praksis i hele Fellesskapet kan 
medlemsstatene, i samarbeid med IMPEL, overveie å 
innføre en ordning der medlemsstatene rapporterer og gir 
råd om inspeksjonsmyndigheter og inspeksjonsrutiner i 
medlemsstatene, samtidig som det tas behørig hensyn til de 
forskjellige ordninger og sammenhenger som de fungerer 
innenfor, og gi de berørte medlemsstater rapport om 
resultatene.

IV

Miljøinspeksjonsplaner

1. Medlemsstatene bør sørge for at miljøinspeksjoner 
planlegges på forhånd, ved at de til enhver tid har en eller 
flere inspeksjonsplaner for hele medlemsstatens territorium 
og alle regulerte anlegg. Slike planer bør være tilgjengelige 
for allmennheten i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
90/313/EØF.

2. Planene kan utarbeides på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan, men medlemsstatene bør sørge for at planen eller planene 
gjelder for alle miljøinspeksjoner av regulerte anlegg på deres 
territorium, og at myndighetene nevnt i avsnitt II nr. 4 utpekes 
til å utføre inspeksjonene.

3. Miljøinspeksjonsplaner bør utarbeides på grunnlag av:

a) de krav i henhold til Fellesskapets regelverk som skal 
oppfylles,

b) et register over regulerte anlegg på området som omfattes 
av planen,

c) en generell vurdering av større miljøproblemer på området 
som omfattes av planen, og et generelt anslag over i 
hvilken grad de regulerte anleggene oppfyller kravene i 
henhold til Fellesskapets regelverk,

d) eventuelle data om og fra tidligere inspeksjoner.

4. Miljøinspeksjonsplaner bør:

a) være tilpasset den inspeksjon som utføres av vedkommende 
myndigheter, og ta hensyn til de berørte regulerte anlegg 
og de risikoer og miljøvirkninger som følger av utslipp fra 
disse anleggene,

b) ta hensyn til relevante tilgjengelige opplysninger om 
bestemte anlegg eller typer av regulerte anlegg, som 
rapporter som driftsansvarlige ved de regulerte anleggene 
har framlagt for myndighetene, data fra egenkontroll, 
miljørevisjonsrapporter og miljøredegjørelser, særlig 
fra regulerte anlegg som er registrert i henhold til 
fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS), resultater av tidligere inspeksjoner og rapporter 
om overvåking av miljøkvaliteten.

5. Hver miljøinspeksjonsplan bør som et minimum:

a) inneholde en definisjon av det geografiske område som 
omfattes av planen, og som kan være hele eller deler av en 
medlemsstats territorium,

b) gjelde for et bestemt tidsrom, for eksempel ett år,

c) inneholde særlige bestemmelser om revisjon,

d) angi hvilke anlegg eller typer av regulerte anlegg som 
omfattes av planen,

e) fastsette programmer for rutinemessig miljøinspeksjon der 
det tas hensyn til miljørisikoer; i programmene bør det 
angis hvor ofte det skal gjennomføres anleggsbesøk for 
ulike typer av regulerte anlegg eller for bestemte regulerte 
anlegg, når det er hensiktsmessig,

f) inneholde bestemmelser og beskrive framgangsmåter 
for ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner, f.eks. etter en 
klage, en ulykke, en hendelse eller en overtredelse og for å 
utstede en tillatelse,

g) sørge for samordning mellom de forskjellige 
inspeksjonsmyndighetene når det er relevant.

V

Anleggsbesøk

1. Medlemsstatene bør sørge for at følgende kriterier 
overholdes ved alle anleggsbesøk:

a) det kontrolleres på egnet måte om de krav i henhold til 
Fellesskapets regelverk som er relevante for den aktuelle 
inspeksjonen, er oppfylt,

b) dersom anleggsbesøk foretas av flere miljøinspeksjonsmyn
digheter, skal de utveksle opplysninger om sin virksomhet 
og i den grad det er mulig å samordne anleggsbesøk og 
annet inspeksjonsarbeid,

c) resultatene av anleggsbesøkene skal inngå i rapporter 
utarbeidet i samsvar med avsnitt VI, og etter behov 
utveksles mellom de berørte inspeksjonsmyndigheter, 
håndhevingsmyndigheter og andre berørte myndigheter på 
nasjonalt, regionalt eller lokalt plan,

d) inspektører og andre tjenestemenn med myndighet til 
å foreta anleggsbesøk skal ha rett til å besøke anlegg 
og til å få tilgang til opplysninger for å kunne utføre 
miljøinspeksjon.

2. Medlemsstatene bør sørge for at inspeksjonsmyndighetene 
foretar jevnlige anleggsbesøk som ledd i sine rutinemessige 
miljøinspeksjoner, og at følgende tilleggskriterier gjelder ved 
slike anleggsbesøk:

a) hele spekteret av relevante miljøvirkninger undersøkes i 
samsvar med gjeldende krav i henhold til Fellesskapets 
regelverk, miljøinspeksjonsprogrammene og inspeksjons-
organenes bestemmelser om organiseringen,

b) slike anleggsbesøk bør ta sikte på å fremme og øke de 
driftsansvarliges kjennskap til og forståelse av relevante 
krav i henhold til Fellesskapets regelverk, miljøets 
sårbarhet og hvilke miljøvirkninger virksomheten deres 
har,
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c) det skal tas hensyn til hvilke miljørisikoer og 
miljøvirkninger som er knyttet til det regulerte anlegget, 
for å kunne vurdere virkningen av gjeldende krav til 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon og avgjøre om det 
er nødvendig å forbedre eller endre disse kravene.

3. Medlemsstatene bør også sørge for at det foretas ikke-
rutinemessige anleggsbesøk i følgende tilfeller:

a) i forbindelse med at vedkommende inspeksjonsmyndigheter 
undersøker alvorlige miljøklager, så raskt som mulig etter 
at myndighetene har mottatt klagen,

b) i forbindelse med undersøkelser etter alvorlige 
miljøulykker, hendelser og overtredelser, så raskt som 
mulig etter at vedkommende inspeksjonsmyndigheter har 
fått kjennskap til dette,

c) når det er hensiktsmessig, som ledd i en avgjørelse 
om hvorvidt og på hvilke vilkår det skal gis en første 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon til en prosess eller 
virksomhet på et regulert anlegg eller på et foreslått 
anleggsområde, eller det skal sikres at kravene til 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon er oppfylt etter 
utstedelsen og før virksomheten tar til,

d) når det er hensiktsmessig, før ny utstedelse, fornyelse eller 
endring av godkjenninger, tillatelser eller konsesjoner.

VI

Rapporter og konklusjoner etter anleggsbesøk

1. Medlemsstatene bør sørge for at inspeksjonsmyndighetene 
etter hvert anleggsbesøk bearbeider eller lagrer data og 
resultater fra inspeksjonen, elektronisk og i identifiserbar form, 
med en redegjørelse om hvorvidt kravene etter Fellesskapets 
regelverk er oppfylt, en vurdering av dette og en konklusjon 
om hvorvidt det skal treffes ytterligere tiltak, som for eksempel 
håndhevingstiltak, herunder sanksjoner, utstedelse av en ny 
eller revidert godkjenning, tillatelse eller konsesjon, eller 
oppfølgingstiltak, herunder flere anleggsbesøk. Rapportene 
bør ferdigstilles så raskt som mulig.

2. Medlemsstatene bør sørge for at rapportene foreligger 
skriftlig og oppbevares i en lett tilgjengelig database. De 
fullstendige rapportene, og når det ikke er mulig, konklusjonene 
av disse rapportene, skal oversendes den driftsansvarlige 
for det aktuelle regulerte anlegget og gjøres tilgjengelig for 
allmennheten i samsvar med direktiv 90/313/EØF. Rapportene 
skal være offentlig tilgjengelige senest to måneder etter at 
inspeksjonen har funnet sted.

VII

Undersøkelser av alvorlige ulykker, hendelser og 
overtredelser

Medlemsstatene bør sørge for at vedkommende 
inspeksjonsmyndigheter undersøker alvorlige ulykker, 
hendelser og overtredelser av Fellesskapets regelverk, uansett 

om myndighetene får kjennskap til dette gjennom en klage 
eller på annen måte, for

a) å klarlegge årsakene til hendelsen og dens miljøvirkninger 
og eventuelt ansvar og mulig erstatningsansvar for 
hendelsen og dens følger, samt oversende konklusjonene 
til håndhevingsmyndigheten dersom den ikke er den 
samme som inspeksjonsmyndigheten,

b) å dempe og om mulig bøte på miljøvirkningene etter 
hendelsen ved å bestemme hvilke egnede tiltak den eller 
de driftsansvarlige og myndighetene skal treffe,

c) å avgjøre hvilke tiltak som skal treffes for å hindre flere 
ulykker, hendelser og overtredelser,

d) eventuelt å gjøre det mulig å gå videre med 
håndhevingstiltak eller sanksjoner,

e) å sørge for at den driftsansvarlige treffer egnede 
oppfølgingstiltak.

VIII

Rapportering om miljøinspeksjon generelt

1. Medlemsstatene bør to år etter at denne rekommandasjon 
er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, gi 
Kommisjonen en rapport om sine erfaringer med anvendelsen 
av rekommandasjonen, i den utstrekning det er mulig ved 
hjelp av tilgjengelige opplysninger fra regionale og lokale 
inspeksjonsmyndigheter.

2. Rapportene bør være tilgjengelige for allmennheten og 
bør særlig inneholde følgende opplysninger:

a) data om personalet og andre ressurser som 
inspeksjonsmyndighetene har til rådighet,

b) en detaljert beskrivelse av inspeksjonsmyndighetens rolle 
og arbeid i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring 
av relevante inspeksjonsplaner,

c) en oversikt over de miljøinspeksjoner som er utført, 
herunder antall anleggsbesøk, og over andelen inspiserte 
regulerte anlegg (etter type) samt et anslag over tiden 
det vil ta før samtlige regulerte anlegg av den typen er 
inspisert,

d) kortfattede opplysninger om i hvilken grad de regulerte 
anleggene oppfyller kravene etter Fellesskapets regelverk, 
i henhold til utførte inspeksjoner,

e) et sammendrag av tiltak, herunder antall, som er truffet 
som resultat av alvorlige klager, ulykker, hendelser og 
overtredelser, samt

f) en vurdering av om inspeksjonsplanene har vært 
vellykkede eller ikke for inspeksjonsorganets del, med 
eventuelle anbefalinger for framtidige planer.
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IX

Gjennomgåelse og forbedring av rekommandasjonen

1. Kommisjonen bør gjennomgå anvendelsen og virkningen 
av denne rekommandasjon så snart som mulig etter å ha mottatt 
medlemsstatenes rapporter som nevnt i avsnitt VIII, med sikte 
på å utvide minstekravenes virkeområde på bakgrunn av 
de erfaringer som er gjort i forbindelse med anvendelsen, 
samtidig som det tas hensyn til andre bidrag fra berørte parter, 
herunder IMPEL og Det europeiske miljøbyrå. Kommisjonen 
bør deretter framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet, eventuelt med et forslag til direktiv. Europaparlamentet 
og Rådet vil behandle forslaget umiddelbart.

2. Kommisjonen oppfordres til snarest mulig, i samarbeid 
med IMPEL og andre berørte parter, å utarbeide minstekrav 
til kvalifikasjoner for miljøinspektører som gis myndighet til å 
utføre inspeksjoner for inspeksjonsmyndighetene, eller under 
deres ansvar eller tilsyn.

3. Medlemsstatene bør snarest mulig, i samarbeid med 
IMPEL, Kommisjonen og andre berørte parter, utarbeide 
opplæringsprogrammer for å møte behovet for kvalifiserte 
miljøinspektører.

X

Gjennomføring

Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om 
gjennomføringen av denne rekommandasjon, med opplysninger 
om eksisterende eller planlagte miljøinspeksjonsordninger, 
senest 12 måneder etter at rekommandasjonen er offentliggjort 
i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Utferdiget i Luxembourg, 4. april 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE B. ROSENGREN

 President Formann
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2157/2001

av 8. oktober 2001

om vedtektene for det europeiske selskap (SE)(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 308,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Gjennomføringen av det indre marked og de forbedringer 
det skaper i den økonomiske og sosiale situasjon i 
hele Fellesskapet betyr ikke bare at handelshindringer 
må fjernes, men også at produksjonsstrukturene må 
tilpasses fellesskapsdimensjonen. For dette formål er 
det avgjørende at selskaper med virksomhet som ikke 
er begrenset til å dekke rent lokale behov, bør kunne 
planlegge og utføre omorganisering av sin virksomhet på 
fellesskapsplan.

2) Slik omorganisering forutsetter at eksisterende 
selskaper fra forskjellige medlemsstater får mulighet 
til å slå sammen sitt potensial gjennom fusjoner. Slike 
operasjoner kan bare utføres ved at det tas behørig hensyn 
til konkurransereglene fastsatt i traktaten.

3) Omstillings- og samarbeidsoperasjoner som omfatter 
selskaper fra forskjellige medlemsstater, fører til juridiske 
og psykologiske vanskeligheter og skatteproblemer. 
Tilnærming av medlemsstatenes selskapsrett ved hjelp 

av direktivene med hjemmel i traktatens artikkel 44 kan 
avbøte enkelte av disse vanskelighetene. Slik tilnærming 
fritar likevel ikke selskaper som er underlagt forskjellig 
lovgivning, fra plikten til å velge en selskapsform 
underlagt en bestemt nasjonal lovgivning.

4) Den rettslige ramme som virksomheten må drives 
innenfor i Fellesskapet, er fremdeles hovedsakelig basert 
på nasjonal lovgivning og svarer derfor ikke lenger til 
den økonomiske ramme den må utvikles innenfor dersom 
målene fastsatt i traktatens artikkel 18 skal nås. Denne 
situasjonen utgjør en betydelig hindring for opprettelse 
av grupper av selskaper fra forskjellige medlemsstater.

5) Medlemsstatene er pålagt å sikre at bestemmelsene 
som får anvendelse på europeiske selskaper etter denne 
forordning, ikke fører til diskriminering som følge 
av urettmessig forskjellsbehandling av europeiske 
selskaper sammenlignet med allmennaksjeselskaper 
og heller ikke til uforholdsmessige restriksjoner på 
stiftelse av et europeisk selskap eller på flytting av dets 
forretningskontor.

6) Det er avgjørende å sikre at foretakets økonomiske enhet 
og juridiske enhet i Fellesskapet i størst mulig grad er 
sammenfallende. For dette formål bør det fastsettes 
mulighet til å opprette selskaper som er stiftet og som 
driver virksomhet i henhold til lovgivning skapt ved en 
fellesskapsforordning som kommer direkte til anvendelse 
i alle medlemsstater, side om side med selskaper som er 
underlagt en bestemt nasjonal lovgivning.

7) Bestemmelsene i en slik forordning vil gjøre det 
mulig å opprette og drive selskaper med en europeisk 
dimensjon, fri for de hindringer som oppstår fordi 
nasjonal selskapsrett er ulik og har begrenset territoriell 
anvendelse.(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 50.

(1)    EFT C 263 av 16.10.1989, s. 41 og EFT C 176 av 8.7.1991, s. 1.
(2)    Uttalelse av 4. september 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 
(3)    EFT C 124 av 21.5.1990, s. 34.
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8) Vedtektene for et europeisk allmennaksjeselskap 
(heretter kalt «SE») er blant de tiltak som Rådet skulle 
vedta før 1992 i henhold til Kommisjonens hvitbok om 
gjennomføringen av det indre marked, godkjent av Det 
europeiske råd som kom sammen i Milano i juni 1985. 
Det europeiske råd som kom sammen i Brussel i 1987, 
uttrykte et ønske om at slike vedtekter raskt kunne 
komme på plass.

9) Etter at Kommisjonen i 1970 la fram et forslag til forordning 
om vedtekter for et europeisk allmennaksjeselskap, 
endret i 1975, har arbeidet med tilnærming av nasjonal 
selskapsrett gjort betydelige framskritt, slik at det på 
de områder der et SE-selskaps virkemåte ikke krever 
ensartede fellesskapsregler, kan henvises til lovgivningen 
som regulerer allmennaksjeselskaper i den medlemsstat 
der selskapet har sitt forretningskontor.

10) Skal det sentrale målet med rettsregler som regulerer SE-
selskaper oppnås, forutsetter dette som et minimum, med 
forbehold for eventuelle økonomiske behov som oppstår i 
framtiden, at et SE-selskap kan etableres både for å gjøre 
det mulig for selskaper fra forskjellige medlemsstater å 
fusjonere eller danne et holdingselskap og for å gjøre 
det mulig for selskaper og andre juridiske personer 
som driver økonomisk virksomhet og som reguleres av 
forskjellige medlemsstaters lovgivning, å danne felles 
datterselskaper.

11) Ut fra samme tankegang bør det være mulig for 
et allmennaksjeselskap med forretningskontor og 
hovedkontor i Fellesskapet å omdanne seg til et SE-
selskap uten å gå til avvikling, forutsatt at det har et 
datterselskap i en annen medlemsstat enn staten der 
forretningskontoret ligger.

12) Nasjonale bestemmelser som gjelder for 
allmennaksjeselskaper som tilbyr sine verdipapirer 
til allmennheten og for verdipapirtransaksjoner, bør 
også få anvendelse når et SE-selskap stiftes ved en 
verdipapirinnbydelse til allmennheten og for SE-
selskaper som ønsker å benytte seg av slike finansielle 
instrumenter.

13) Selve SE-selskapet må ta form av et selskap med 
aksjekapital, som fra både et finansierings- og et 
ledelsessynspunkt er den form som best svarer til 
behovene til et selskap som driver virksomhet i europeisk 
målestokk. For å sikre at slike selskaper har rimelig 
størrelse, bør det fastsettes et minste kapitalbeløp slik at 
de har tilstrekkelige aktiva, uten å gjøre det vanskelig for 
små og mellomstore bedrifter å stifte SE-selskaper.

14) Et SE-selskap må ledes effektivt og være underlagt 
tilstrekkelig tilsyn. Det må tas i betraktning at det i 

Fellesskapet for tiden finnes to forskjellige systemer 
for administrasjon av allmennaksjeselskaper. Selv om 
et SE-selskap bør få velge mellom de to systemene, bør 
ansvarsområdene for de personer som er ansvarlige for 
ledelsen og de som er ansvarlige for tilsynet, være klart 
definert.

15) Når ett foretak kontrollerer et annet som reguleres 
av et annet rettssystem, reguleres dets rettigheter og 
plikter angående beskyttelse av mindretallsaksjeeiere 
og tredjemenn, i henhold til reglene og de allmenne 
prinsippene i internasjonal privatrett, av den lovgivning 
som regulerer det kontrollerte foretaket, med forbehold 
for de plikter som pålegges det kontrollerende foretaket 
av dets egen lovgivning, for eksempel kravet om å 
utarbeide konsolidert regnskap.

16) Med forbehold for konsekvensene av en eventuell senere 
samordning av medlemsstatenes lovgivning, kreves 
det for tiden ikke særskilte regler for SE-selskaper på 
dette område. Reglene og de allmenne prinsippene i 
internasjonal privatrett bør derfor få anvendelse både når 
et SE-selskap utøver kontroll og når det er det kontrollerte 
selskapet.

17) Den ordning som dermed gjelder når et SE-selskap 
kontrolleres av et annet foretak, bør presiseres, og for 
dette formål bør det henvises til den lovgivning som 
regulerer allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SE-
selskapet har sitt forretningskontor.

18) Hver medlemsstat må pålegges å anvende de sanksjoner 
som gjelder for allmennaksjeselskaper som reguleres 
av statens lovgivning med hensyn til brudd på denne 
forordning.

19) Reglene for arbeidstakernes innflytelse i det europeiske 
selskap er fastsatt i direktiv 2001/86/EF(1), og disse 
bestemmelsene danner dermed en uatskillelig utfylling 
av denne forordning og må anvendes parallelt med 
denne.

(1)    EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22.
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20) Denne forordning omfatter ikke andre rettsområder som 
beskatning, konkurranse, immaterialrett eller insolvens. 
Bestemmelsene i medlemsstatenes lovgivning og i 
fellesskapsretten får derfor anvendelse på ovennevnte 
områder og på andre områder som ikke omfattes av 
denne forordning.

21) Direktiv 2001/86/EF tar sikte på å sikre arbeidstakerne 
innflytelsesrett i saker og beslutninger som berører 
SE-selskapets liv. Andre sosial- og arbeidsrettslige 
spørsmål, særlig arbeidstakernes rett til informasjon og 
konsultasjon slik den er organisert i medlemsstatene, 
reguleres av de nasjonale bestemmelser som på samme 
vilkår får anvendelse på allmennaksjeselskaper.

22) Denne forordnings ikrafttredelse må utsettes slik at hver 
medlemsstat kan innarbeide bestemmelsene i direktiv 
2001/86/EF i nasjonal lovgivning og på forhånd opprette 
de framgangsmåter som er nødvendige for stiftelse og 
drift av SE-selskaper med forretningskontor på deres 
territorium, slik at forordningen og direktivet kan 
anvendes parallelt.

23) Et selskap med hovedkontor som ikke ligger i 
Fellesskapet, bør få tillatelse til å delta i stiftelsen av 
et SE-selskap, forutsatt at dette stiftes i henhold til en 
medlemsstats lovgivning, har sitt forretningskontor 
i denne medlemsstaten og har en reell og varig 
tilknytning til en medlemsstats økonomi i samsvar med 
prinsippene i det alminnelige program for oppheving av 
restriksjoner på etableringsadgangen av 1962. En slik 
tilknytning foreligger særlig dersom et selskap har et 
etablert forretningssted i denne medlemsstaten og driver 
virksomhet derfra.

24) Et SE-selskap bør ha mulighet til å flytte sitt 
forretningskontor til en annen medlemsstat. Den 
beskyttelse som gis interessene til de mindretallsaksjeeiere 
som går imot flyttingen, til kreditorer og innehavere av 
andre rettigheter, bør ligge innenfor rimelige grenser. 
Slik flytting bør ikke berøre de rettigheter som oppstår 
før flyttingen.

25) Denne forordning berører ikke bestemmelser som 
eventuelt inntas i Brussel-konvensjonen av 1968 
eller i tekster som vedtas av medlemsstatene eller av 
Rådet som erstatter denne konvensjonen, angående de 
domsmyndighetsregler som får anvendelse i tilfelle av 
flytting av et allmennaksjeselskaps forretningskontor fra 
en medlemsstat til en annen.

26) Finansinstitusjoners virksomhet reguleres av 
særdirektiver, og den nasjonale lovgivning som 
gjennomfører disse direktivene og utfyllende nasjonale 
regler som regulerer slik virksomhet, får fullt ut 
anvendelse på et SE-selskap.

27) I betraktning av det særlige fellesskapspreget ved 
et SE-selskap, gjelder ordningen med det «faktiske 
forretningskontor» som for SE-selskaper innføres 
med denne forordning, uten å berøre medlemsstatenes 
lovgivning og foregriper ikke eventuelle valg som skal 
gjøres for andre fellesskapstekster om selskapsrett.

28) Traktaten gir ingen annen fullmakt for vedtakelse av 
denne forordning enn den som finnes i artikkel 308.

29) Siden målene med det påtenkte tiltaket, slik det er 
skissert ovenfor, ikke kan nås på tilfredsstillende 
måte av medlemsstatene i og med at et europeisk 
allmennaksjeselskap etableres på europeisk plan og 
derfor, på grunn av et slik selskaps omfang og virkning, 
bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet nedfelt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke utover 
det som er nødvendig for å nå disse målene —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

1. Det kan etableres et selskap på Fellesskapets territorium i 
form av et europeisk allmennaksjeselskap (Societas Europaea, 
heretter kalt «SE») på de vilkår og på den måte som er fastsatt 
i denne forordning.

2. SE-selskapet er et selskap med kapital fordelt på aksjer. 
Hver aksjeeier er ansvarlig bare for det beløp vedkommende 
har tegnet for.

3. Et SE-selskap skal være eget rettssubjekt.

4. Arbeidstakernes innflytelse i et SE-selskap skal være 
regulert av bestemmelsene i direktiv 2001/86/EF.
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Artikkel 2

1. Allmennaksjeselskaper oppført i vedlegg I som er stiftet i 
henhold til en medlemsstats lovgivning, med forretningskontor 
og hovedkontor i Fellesskapet, kan stifte et SE-selskap 
gjennom fusjon, forutsatt at minst to av dem reguleres av 
forskjellige medlemsstaters lovgivning.

2. Allmennaksjeselskaper og private aksjeselskaper oppført 
i vedlegg II som er stiftet i henhold til en medlemsstats 
lovgivning, med forretningskontor og hovedkontor i 
Fellesskapet, kan ta initiativ til stiftelse av et SE-holdingselskap, 
forutsatt at minst to av dem:

a) er regulert av forskjellige medlemsstaters lovgivning, 
eller

b) i minst to år har hatt et datterselskap som er regulert av en 
annen medlemsstats lovgivning eller en filial som ligger i 
en annen medlemsstat.

3. Selskaper i henhold til traktatens artikkel 48 nr. 2 og andre 
offentlige eller privatrettslige rettssubjekter som er stiftet i 
henhold til en medlemsstats lovgivning, med forretningskontor 
og hovedkontor i Fellesskapet, kan stifte et SE-datterselskap 
ved å tegne aksjer i det, forutsatt at minst to av dem:

a) er regulert av forskjellige medlemsstaters lovgivning, 
eller

b) i minst to år har hatt et datterforetak som er regulert av en 
annen medlemsstats lovgivning eller en filial som ligger i 
en annen medlemsstat.

4. Et allmennaksjeselskap som er stiftet i henhold til en 
medlemsstats lovgivning og som har forretningskontor og 
hovedkontor i Fellesskapet, kan omdannes til et SE-selskap 
dersom det i minst to år har hatt et datterselskap som er regulert 
av en annen medlemsstats lovgivning.

5. En medlemsstat kan fastsette at et selskap med 
hovedkontor som ikke ligger i Fellesskapet, kan delta i 
stiftelsen av et SE-selskap, forutsatt at selskapet er stiftet i 
henhold til en medlemsstats lovgivning, har forretningskontor 
i denne medlemsstaten og har en reell og varig tilknytning til 
en medlemsstats økonomi.

Artikkel 3

1. I henhold til artikkel 2 nr. 1, 2 og 3 skal et SE-
selskap betraktes som et allmennaksjeselskap som 
reguleres av lovgivningen i den medlemsstat der det har sitt 
forretningskontor.

2. Et SE-selskap kan selv opprette ett eller flere 
datterselskaper i form av SE-selskaper. Bestemmelser 
i medlemsstaten der et SE-datterselskap har sitt 
forretningskontor som krever at et allmennaksjeselskap skal 
ha mer enn én aksjeeier, kommer ikke til anvendelse på et 
SE-datterselskap. Internrettslige bestemmelser som er vedtatt i 
henhold til tolvte rådsdirektiv om selskapsrett (89/667/EØF) av 
21. desember 1989 om private enpersonsaksjeselskaper(1), får 
tilsvarende anvendelse på SE-selskaper.

Artikkel 4

1. Et SE-selskaps kapital skal uttrykkes i euro.

2. Tegnet kapital skal være minst 120 000 euro.

3. Lovgivningen i en medlemsstat som krever større tegnet 
kapital for selskaper som utøver visse former for virksomhet, 
får anvendelse på SE-selskaper med forretningskontor i denne 
medlemsstaten.

Artikkel 5

Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 og 2, skal et SE-selskaps 
kapital, opprettholdelsen av og endringer i den, samt 
selskapets aksjer, obligasjoner og andre lignende verdipapirer, 
reguleres av de bestemmelser som ville få anvendelse på et 
allmennaksjeselskap med forretningskontor i medlemsstaten 
der SE-selskapet er registrert.

Artikkel 6

I henhold til denne forordning skal «SE-selskapets vedtekter» 
bety både stiftelsesdokumentet og, dersom de er fastsatt i et 
eget dokument, SE-selskapets vedtekter.

Artikkel 7

SE-selskapets forretningskontor skal ligge i Fellesskapet, i 
samme medlemsstat som hovedkontoret. En medlemsstat kan 
i tillegg pålegge SE-selskaper registrert på dens territorium 
en plikt til å ha hovedkontor og forretningskontor på samme 
sted.

Artikkel 8

1. Et SE-selskaps forretningskontor kan flyttes til en annen 
medlemsstat i samsvar med nr. 2 - 13. Slik flytting skal ikke 
føre til oppløsning av SE-selskapet eller til etablering av en ny 
juridisk person.

(1)    EFT L 395 av 30.12.1989, s. 40. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.
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2. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide 
en flytteplan og offentliggjøre den i samsvar med artikkel 
13, uten at eventuelle ekstra offentliggjøringsformer som 
er fastsatt av medlemsstaten der forretningskontoret ligger, 
berøres. Planen skal oppgi nåværende navn, forretningskontor 
og registreringsnummer for SE-selskapet og skal omfatte:

a) det planlagte forretningskontoret for SE-selskapet,

b) de planlagte vedtektene for SE-selskapet, eventuelt med 
det nye navnet,

c) de konsekvenser som flyttingen vil kunne få for 
arbeidstakernes innflytelse,

d) tidsplanen for den planlagte flyttingen,

e) alle rettigheter som er fastsatt for beskyttelse av aksjeeiere 
og/eller kreditorer.

3. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide en 
rapport som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske 
sidene ved flyttingen og som forklarer konsekvensene av 
flyttingen for aksjeeierne, kreditorene og arbeidstakerne.

4. SE-selskapets aksjeeiere og kreditorer skal minst en 
måned før generalforsamlingen som skal uttale seg om 
flyttingen, ha rett til å gjennomgå flytteplanen og rapporten 
utarbeidet i henhold til nr. 3, og på anmodning få gratis kopier 
av disse dokumentene, ved SE-selskapets forretningskontor.

5. En medlemsstat kan, når det gjelder SE-selskaper 
registrert på dens territorium, vedta bestemmelser med sikte 
på å sikre hensiktsmessig beskyttelse for mindretallsaksjeeiere 
som går imot flyttingen.

6. Det kan ikke treffes beslutning om å flytte før det er gått 
to måneder etter at planen er offentliggjort. En slik beslutning 
skal treffes som fastsatt i artikkel 59.

7. Før vedkommende myndighet utsteder attesten nevnt i 
nr. 8, skal SE-selskapet bevise at det med hensyn til fordringer 
som oppstår før offentliggjøringen av flytteplanen, samt 
interessene til kreditorer og innehavere av andre rettigheter 
overfor SE-selskapet (herunder offentlige organers rettigheter), 
gir tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med kravene fastsatt av 
medlemsstaten der SE-selskapet har sitt forretningskontor før 
flytting.

En medlemsstat kan utvide anvendelsen av første ledd til 
fordringer som oppstår (eller som kan oppstå) før flyttingen.

Første og annet ledd berører ikke anvendelsen på SE-selskaper 
av medlemsstaters nasjonale lovgivning om innfrielse eller 
sikring av betalinger til offentlige organer.

8. I medlemsstaten der et SE-selskap har sitt 
forretningskontor skal en rett, notarius publicus eller annen 
vedkommende myndighet utstede en attest som bekrefter 
fullføringen av alt arbeid med dokumenter og formaliteter før 
flytting.

9. Den nye registreringen kan ikke foretas før attesten 
nevnt i nr. 8 er framlagt og det er framlagt bevis for at 
formalitetene som kreves for registrering i staten for det nye 
forretningskontoret, er gjennomført.

10. Flyttingen av et SE-selskaps forretningskontor og de 
vedtektsendringer som følger av dette, skal tre i kraft på den 
dato da SE-selskapet registreres, i samsvar med artikkel 12, i 
registeret for det nye forretningskontoret.

11. Når den nye registreringen av SE-selskapet er 
gjennomført, skal registeret for den nye registreringen 
underrette registeret for den gamle registreringen. Den gamle 
registreringen skal slettes når denne underretningen mottas, 
men ikke før.

12. Den nye registreringen og slettingen av den gamle 
registreringen skal offentliggjøres i de berørte medlemsstatene 
i samsvar med artikkel 13.

13. Etter at den nye registreringen av et SE-selskap er 
offentliggjort, kan det nye forretningskontoret gjøres gjeldende 
overfor tredjemann. Så lenge slettingen av registreringen av 
SE-selskapet fra registeret for det forrige forretningskontoret 
ikke er offentliggjort, kan tredjemann likevel fortsatt påberope 
seg det forrige forretningskontoret, med mindre SE-selskapet 
beviser at slik tredjemann hadde kjennskap til det nye 
forretningskontoret.

14. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at med hensyn 
til SE-selskaper registrert i denne medlemsstaten, skal flytting 
av et forretningskontor som vil føre til endring i lovgivningen 
som får anvendelse, ikke tre i kraft dersom vedkommende 
myndighet i denne medlemsstaten har innsigelser mot 
flyttingen innen tomånedersfristen nevnt i nr. 6. Slike 
innsigelser kan bare være basert på offentlighetens interesse.

Når et SE-selskap er underlagt tilsyn ved en nasjonal 
finanstilsynsmyndighet i samsvar med fellesskapsdirektiver, 
gjelder retten til å gjøre innsigelser mot flytting av 
forretningskontor også for denne myndigheten.

Innsigelser skal kunne bringes inn for en rettsmyndighet.
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15. Et SE-selskap kan ikke flytte sitt forretningskontor 
dersom det er innledet oppløsnings-, avviklings-, insolvens- 
eller betalingsstansbehandling eller annen lignende behandling 
mot det.

16. Et SE-selskap som har flyttet sitt forretningskontor til 
en annen medlemsstat, skal med hensyn til enhver tvist som 
oppstår før flyttingen som fastsatt i nr. 10, betraktes som å ha 
sitt forretningskontor i den medlemsstat der SE-selskapet var 
registrert før flyttingen, selv om SE-selskapet saksøkes etter 
flyttingen.

Artikkel 9

1. Et SE-selskap skal være regulert:

a) av denne forordning,

b) når det er uttrykkelig tillatt etter denne forordning, av 
bestemmelsene i selskapets vedtekter,

 eller

c) når det gjelder forhold som ikke er regulert av denne 
forordning, eller når et forhold er delvis regulert av den, 
for de sider som ikke omfattes av den, av:

i)  lovbestemmelsene vedtatt av medlemsstatene til 
gjennomføring av fellesskapstiltak som konkret angår 
SE-selskaper,

ii) de bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning som 
vil få anvendelse på et allmennaksjeselskap stiftet i 
samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der SE-
selskapet har sitt forretningskontor,

iii) bestemmelsene i dets vedtekter, på samme måte som 
for et allmennaksjeselskap stiftet i samsvar med 
lovgivningen i medlemsstaten der SE-selskapet har sitt 
forretningskontor.

2. De lovbestemmelser som vedtas av medlemsstatene 
særlig for SE-selskapet, må være i samsvar med direktiver 
som får anvendelse på allmennaksjeselskaper nevnt i 
vedlegg I.

3. Dersom arten av den virksomhet som utøves av et SE-
selskap er regulert av særbestemmelser i nasjonal lovgivning, 
får denne lovgivningen fullt ut anvendelse på SE-selskapet.

Artikkel 10

Med forbehold for denne forordning skal et SE-selskap i hver 
medlemsstat behandles som et allmennaksjeselskap stiftet 
i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der det har sitt 
forretningskontor.

Artikkel 11

1. Et SE-selskaps navn skal inneholde forkortelsen SE foran 
eller etter navnet.

2. Bare SE-selskaper kan ha forkortelsen SE i navnet.

3. Selskaper og andre rettssubjekter registrert i en 
medlemsstat før datoen for denne forordnings ikrafttredelse 
som har navn der forkortelsen SE forekommer, skal likevel 
ikke pålegges å endre navnet.

Artikkel 12

1. SE-selskaper skal registreres i den medlemsstat der 
de har sitt forretningskontor, i et register utpekt av statens 
lovgivning i henhold til artikkel 3 i rådsdirektiv 68/151/EØF 
av 9. mars 1968 om samordning av de garantier som kreves i 
medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 
58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns 
interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige(1).

2. Et SE-selskap kan registreres bare dersom det er inngått 
en avtale om ordninger for arbeidstakernes innflytelse i 
henhold til artikkel 4 i direktiv 2001/86/EF eller det er truffet 
en beslutning i henhold til direktivets artikkel 3 nr. 6 eller 
tidsrommet for forhandlinger i henhold til direktivets artikkel 
5 er utløpt uten at det er inngått en avtale.

3. For at et SE-selskap skal kunne registreres i en 
medlemsstat som har benyttet muligheten nevnt i artikkel 
7 nr. 3 i direktiv 2001/86/EF, må det enten være inngått en 
avtale i henhold til direktivets artikkel 4 om ordninger for 
arbeidstakernes innflytelse, herunder medbestemmelse, eller 
må ingen av de deltakende selskapene ha vært regulert av 
medbestemmelsesregler før registreringen av SE-selskapet.

4. SE-selskapets vedtekter må ikke på noe tidspunkt komme 
i konflikt med de fastsatte ordningene for arbeidstakernes 
innflytelse. Dersom nye slike ordninger fastsatt i henhold til 
direktivet kommer i konflikt med eksisterende vedtekter, skal 
vedtektene endres i den utstrekning som er nødvendig.

I dette tilfellet kan en medlemsstat fastsette at ledelses- 
eller administrasjonsorganet i SE-selskapet skal ha rett 
til å foreta vedtektsendringene uten videre beslutning fra 
generalforsamlingen.

(1)    EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.
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Artikkel 13

De dokumenter og opplysninger om et SE-selskap som 
skal offentliggjøres i henhold til denne forordning, skal 
offentliggjøres på en måte som er fastsatt i lovgivningen til 
medlemsstaten der SE-selskapet har sitt forretningskontor i 
henhold til direktiv 68/151/EØF.

Artikkel 14

1. Melding om et SE-selskaps registrering og slettelse 
av slik registrering skal offentliggjøres til orientering i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende etter offentliggjøring i 
samsvar med artikkel 13. Denne meldingen skal inneholde 
SE-selskapets navn, nummer og registreringsdato og -sted, 
offentliggjøringsdato og -sted og publikasjonens tittel, SE-
selskapets forretningskontor og dets virksomhetssektor.

2. Dersom et SE-selskaps forretningskontor flyttes i 
samsvar med artikkel 8, skal det offentliggjøres en melding 
med de opplysninger som er fastsatt i nr. 1, sammen med de 
opplysninger som gjelder den nye registreringen.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til Kontoret 
for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en 
måned etter offentliggjøringen nevnt i artikkel 13.

AVDELING II

STIFTELSE

Avsnitt 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 15

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne forordning 
skal stiftelsen av et SE-selskap reguleres av lovgivningen som 
får anvendelse på allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der 
SE-selskapet etablerer sitt forretningskontor.

2. Registreringen av et SE-selskap skal offentliggjøres i 
samsvar med artikkel 13.

Artikkel 16

1. Et SE-selskap skal bli rettssubjekt på den dato da det 
registreres i registeret nevnt i artikkel 12.

2. Dersom det er foretatt handlinger i et SE-selskaps navn 
før registrering i samsvar med artikkel 12 og SE-selskapet 

etter registrering ikke påtar seg de forpliktelser som følger 
av slike handlinger, skal de fysiske personer, selskaper eller 
andre rettssubjekter som utførte handlingene, være solidarisk 
ansvarlige for dem, uten begrensning, med mindre det 
foreligger avtale om noe annet.

Avsnitt  2

Stiftelse ved fusjon

Artikkel 17

1. Et SE-selskap kan stiftes ved fusjon i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1.

2. Slik fusjon kan utføres i samsvar med:

a) framgangsmåten for fusjon ved overtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 1 i direktiv 78/855/EØF(1), eller

b) framgangsmåten for fusjon ved stiftelse av et nytt selskap 
fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i samme direktiv.

I tilfelle av fusjon ved overtakelse skal det overtakende 
selskapet ta form av et SE-selskap samtidig med fusjonen. 
I tilfelle av fusjon ved stiftelse av et nytt selskap skal SE-
selskapet være det nye selskapet.

Artikkel 18

For forhold som ikke omfattes av dette avsnitt eller, dersom 
et forhold omfattes delvis av det, for de sider som ikke 
omfattes av det, skal hvert selskap som deltar i stiftelsen av 
et SE-selskap ved fusjon, være regulert av de bestemmelser 
i lovgivningen i medlemsstaten det hører inn under som får 
anvendelse på fusjoner av allmennaksjeselskaper i samsvar 
med direktiv 78/855/EØF.

Artikkel 19

En medlemsstats lovgivning kan fastsette at et selskap som 
reguleres av lovgivningen i denne medlemsstaten, ikke kan 
delta i stiftelsen av et SE-selskap ved fusjon dersom en 
vedkommende myndighet i denne medlemsstaten framsetter 
innsigelser mot den før utstedelsen av attesten nevnt i 
artikkel 25 nr. 2.

(1)    Tredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens 
artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om fusjon av åpne aksjeselskaper (EFT L 
295 av 20.10.1978, s. 36). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.
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Slike innsigelser kan være basert bare på offentlighetens 
interesse. Innsigelser skal kunne bringes inn for en 
rettsmyndighet.

Artikkel 20

1. Ledelses- eller administrasjonsorganene i fusjonerende 
selskaper skal utarbeide en fusjonsplan. Fusjonsplanen skal 
inneholde følgende opplysninger:

a) navn og forretningskontor for hvert av de fusjonerende 
selskapene, samt navn og forretningskontor som er 
planlagt for SE-selskapet,

b) aksjenes bytteforhold og eventuelt godtgjøringsbeløp,

c) nærmere regler for tildeling av aksjer i SE-selskapet,

d) fra hvilket tidspunkt aksjene i SE-selskapet gir rett til å ta 
del i utbyttet, og alle særlige vilkår forbundet med denne 
rettigheten,

e) fra hvilket tidspunkt transaksjonene i de fusjonerende 
selskapene regnskapsmessig skal anses som utført for SE-
selskapets regning,

f) hvilke rettigheter SE-selskapet gir eiere av aksjer med 
særlige rettigheter og eiere av andre verdipapirer enn 
aksjer, eller hvilke tiltak som foreslås med hensyn til 
dem,

g) enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige som 
gjennomgår fusjonsplanen og til medlemmene av de 
fusjonerende selskapers administrasjons-, ledelses-, 
tilsyns- eller kontrollorganer,

h) SE-selskapets vedtekter,

i) opplysninger om hvilke framgangsmåter som benyttes når 
det i henhold til direktiv 2001/86/EF bestemmes ordninger 
for arbeidstakernes innflytelse.

2. De fusjonerende selskapene kan tilføye ytterligere 
punkter i fusjonsplanen.

Artikkel 21

For hvert av de fusjonerende selskapene og med forbehold 
for ytterligere krav fastsatt av medlemsstaten som det aktuelle 
selskap er underlagt, skal følgende opplysninger offentliggjøres 
i denne medlemsstatens nasjonale lysingsblad:

a) form, navn og forretningskontor for hvert fusjonerende 
selskap,

b) registeret der dokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
68/151/EØF er deponert for hvert fusjonerende selskap, og 
registreringsnummeret i registeret,

c) angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene 
til kreditorene i det aktuelle selskapet, fastsatt i samsvar med 
artikkel 24, samt adressen der de fullstendige opplysningene 
om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

d) angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene 
til mindretallsaksjeeierne i det aktuelle selskapet, fastsatt i 
samsvar med artikkel 24, samt adressen der de fullstendige 
opplysningene om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

e) planlagt navn og forretningskontor for SE-selskapet.

Artikkel 22

I stedet for sakkyndige som opererer på vegne av hvert av 
de fusjonerende selskapene, kan en eller flere uavhengige 
sakkyndige i henhold til artikkel 10 i direktiv 78/855/EØF, 
oppnevnt for dette formål etter felles anmodning fra selskapene 
av en rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i ett av 
de fusjonerende selskapenes medlemsstat eller det planlagte 
SE-selskapets medlemsstat, gjennomgå fusjonsplanen og 
utarbeide en enkelt rapport til samtlige aksjeeiere.

De sakkyndige skal ha rett til å be om alle opplysninger 
fra hvert av de fusjonerende selskapene som de mener er 
nødvendige for at de kan utføre sin oppgave.

Artikkel 23

1. Generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende 
selskapene skal godta fusjonsplanen.

2. Arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet skal fastsettes 
i henhold til direktiv 2001/86/EF. Generalforsamlingen i 
hvert av de fusjonerende selskapene kan sette som vilkår for 
registrering av SE-selskapet at generalforsamlingen uttrykkelig 
godtar de ordninger som fastsettes på denne måten.

Artikkel 24

1. Lovgivningen i den medlemsstat som regulerer hvert 
fusjonerende selskap får anvendelse som i tilfelle av fusjon 
av allmennaksjeselskaper, under hensyn til fusjonens 
grenseoverskridende art, når det gjelder beskyttelse av 
interessene til:

a) kreditorene til de fusjonerende selskapene,
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b) obligasjonseiere i de fusjonerende selskapene,

c) innehavere av andre verdipapirer enn aksjer som det 
er knyttet spesielle rettigheter til i de fusjonerende 
selskapene.

2. En medlemsstat kan med hensyn til de fusjonerende 
selskapene som er regulert av dens lovgivning, vedta 
bestemmelser med sikte på å sikre hensiktsmessig beskyttelse 
for mindretallsaksjeeiere som har gått imot fusjonen.

Artikkel 25

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den 
del av framgangsmåten som angår hvert fusjonerende 
selskap, kontrolleres i samsvar med fusjonslovgivningen for 
allmennaksjeselskaper i den medlemsstat som det fusjonerende 
selskapet er underlagt.

2. I hver berørte medlemsstat skal retten, notarius publicus 
eller annen vedkommende myndighet utstede en attest som 
endelig bekrefter at de dokumenter og formaliteter som går 
forut for fusjonen, er fullført.

3. Dersom lovgivningen i en medlemsstat som et 
fusjonerende selskap er underlagt, fastsetter en framgangsmåte 
for analyse og endring av aksjenes bytteforhold, eller en 
framgangsmåte for godtgjøring til mindretallsaksjeeiere, uten 
å hindre registrering av fusjonen, skal slike framgangsmåter 
anvendes bare dersom de øvrige fusjonerende selskapene 
som ligger i medlemsstater som ikke fastsetter en slik 
framgangsmåte, når de godkjenner fusjonsplanen i samsvar 
med artikkel 23 nr. 1, uttrykkelig godtar muligheten for at 
dette fusjonerende selskapets aksjeeiere har adgang til en slik 
framgangsmåte. I slike tilfeller kan retten, notarius publicus 
eller annen vedkommende myndighet utstede attesten nevnt i 
nr. 2 selv om en slik framgangsmåte er innledet. Attesten må 
imidlertid angi at framgangsmåten er påbegynt. Beslutningen 
som tas ved avslutningen av framgangsmåten, skal være 
bindende for det overtakende selskapet og alle dets aksjeeiere.

Artikkel 26

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den 
del av framgangsmåten som angår gjennomføringen av 
fusjonen og stiftelsen av SE-selskapet, kontrolleres av retten, 
notarius publicus eller annen vedkommende myndighet i 
medlemsstaten til SE-selskapets framtidige forretningskontor 
for å kontrollere denne siden ved lovligheten av fusjon mellom 
allmennaksjeselskaper.

2. For dette formål skal hvert fusjonerende selskap 
oversende vedkommende myndighet attesten nevnt i artikkel 
25 nr. 2 innen seks måneder etter at den er utstedt, sammen 
med et eksemplar av fusjonsplanen som er godkjent av 
selskapet.

3. Myndigheten nevnt i nr. 1 skal særlig påse at de 
fusjonerende selskapene har godkjent fusjonsplanen på samme 
vilkår og at ordninger for arbeidstakernes innflytelse er fastsatt 
i henhold til direktiv 2001/86/EF.

4. Denne myndigheten skal også forvisse seg om at SE-
selskapet er stiftet i samsvar med kravene i lovgivningen i den 
medlemsstat der det har sitt forretningskontor i samsvar med 
artikkel 15.

Artikkel 27

1. En fusjon og samtidig stiftelse av et SE-selskap får 
virkning på den dato da SE-selskapet registreres i samsvar 
med artikkel 12.

2. SE-selskapet kan ikke registreres før formalitetene 
fastsatt i artikkel 25 og 26 er fullført.

Artikkel 28

For hvert av de fusjonerende selskapene skal gjennomføringen 
av fusjonen offentliggjøres som fastsatt i lovgivningen i hver 
medlemsstat i samsvar med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.

Artikkel 29

1. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 17 
nr. 2 bokstav a) skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som 
inntrer samtidig:

a) alle aktiva og passiva i hvert overtatte selskap overdras som 
helhet til det overtakende selskapet,

b) aksjeeierne i det overtatte selskapet blir aksjeeiere i det 
overtakende selskapet,

c) det overtatte selskapet opphører,

d) det overtakende selskapet tar form av et SE-selskap.

2. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 17 nr. 
2 bokstav b) skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som 
inntrer samtidig:

a) alle aktiva og passiva i de fusjonerende selskapene 
overdras som helhet til SE-selskapet,
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b) aksjeeierne i de fusjonerende selskapene blir aksjeeiere i 
SE-selskapet,

c) de fusjonerende selskapene opphører.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at det ved 
fusjon mellom allmennaksjeselskaper gjennomføres særlige 
formaliteter før de fusjonerende selskapenes overdragelse 
av visse aktiva, rettigheter og forpliktelser får virkning 
overfor tredjemann, skal disse formalitetene anvendes og skal 
gjennomføres enten av de fusjonerende selskapene eller av SE-
selskapet etter registrering.

4. Når det gjelder ansettelses- og arbeidsvilkår som 
følger av lovgivning, praksis og individuelle arbeidsavtaler 
eller arbeidsforhold på nasjonalt plan og som eksisterer på 
registreringsdatoen, skal de deltakende selskapenes rettigheter 
og forpliktelser overdras til SE-selskapet når dette registreres.

Artikkel 30

En fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 kan ikke erklæres 
ugyldig når SE-selskapet er registrert.

Manglende kontroll av lovligheten av fusjonen i henhold til 
artikkel 25 og 26 kan utgjøre en grunn til oppløsning av SE-
selskapet.

Artikkel 31

1. Dersom en fusjon i henhold til artikkel 17 nr. 2 
bokstav a) gjennomføres av et selskap som eier alle aksjer og 
andre verdipapirer som gir stemmerett på generalforsamlingen i 
et annet selskap, kommer verken artikkel 20 nr. 1 bokstav b), c) 
og d), artikkel 29 nr. 1 bokstav b) eller artikkel 22 til anvendelse. 
Nasjonal lovgivning som regulerer hvert fusjonerende 
selskap og fusjoner mellom allmennaksjeselskaper i samsvar 
med artikkel 24 i direktiv 78/855/EØF, kommer likevel til 
anvendelse.

2. Dersom en fusjon ved overtakelse gjennomføres av 
et selskap som eier 90 % eller mer, men ikke alle aksjer og 
andre verdipapirer som gir stemmerett på generalforsamlingen 
i et annet selskap, skal rapporter fra ledelses- eller 
administrasjonsorganet, rapporter fra en eller flere uavhengige 
sakkyndige og dokumentene som er nødvendige for kontroll, 
kreves bare i den grad de kreves av nasjonal lovgivning som 
regulerer det overtakende selskap eller det overtatte selskapet.

Medlemsstatene kan likevel fastsette at dette nummer kan få 
anvendelse dersom et selskap eier aksjer som gir 90 % eller 
flere, men ikke alle stemmerettene.

Avsnitt  3

Stiftelse av et SE-holdingselskap

Artikkel 32

1. Et SE-holdingselskap kan stiftes i samsvar med artikkel 2 
nr. 2.

De selskaper som tar initiativ til stiftelse av et SE-
holdingselskap i samsvar med artikkel 2 nr. 2, skal fortsette 
å eksistere.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganene i de selskaper 
som tar initiativ til en slik operasjon, skal utarbeide en plan 
med samme ordlyd for stiftelse av SE-holdingselskapet. Denne 
planen skal inneholde en rapport som forklarer og begrunner 
de juridiske og økonomiske sidene ved stiftelsen og angir 
hvilke konsekvenser den vedtatte SE-holdingselskapsformen 
får for aksjeeierne og arbeidstakerne. Planen skal også omfatte 
opplysningene fastsatt i artikkel 20 nr. 1 bokstav a), b), c), f), 
g), h) og i) og skal fastsette den minste andelen aksjer i hvert 
av selskapene som tar initiativ til operasjonen som aksjeeierne 
må bidra med for at SE-holdingselskapet kan stiftes. Denne 
andelen skal være aksjer som gir mer enn 50 % av de faste 
stemmerettene.

3. For hvert av selskapene som tar initiativ til operasjonen, 
skal planen for stiftelse av SE-holdingselskapet offentliggjøres 
på den måte som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i 
samsvar med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF, minst en måned 
før datoen for generalforsamlingen som skal ta stilling til 
operasjonen.

4. En eller flere sakkyndige som er uavhengige av 
selskapene som tar initiativ til operasjonen, oppnevnt eller 
godkjent av en rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i 
den medlemsstat som hvert selskap er underlagt i samsvar med 
nasjonale bestemmelser vedtatt til gjennomføring av direktiv 
78/855/EØF, skal gjennomgå stiftelsesplanen utarbeidet i 
samsvar med nr. 2 og skal utarbeide en skriftlig rapport til 
aksjeeierne i hvert selskap. Etter avtale mellom selskapene 
som tar initiativ til operasjonen, kan det utarbeides en enkelt 
rapport til aksjeeierne i alle selskapene av en eller flere 
uavhengige sakkyndige, oppnevnt eller godkjent av en rettslig 
myndighet eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstat 
som ett av selskapene som tar initiativ til operasjonen eller 
som det framtidige SE-selskapet er underlagt, i samsvar med 
nasjonale bestemmelser vedtatt til gjennomføring av direktiv 
78/855/EØF.



8.5.2003 Nr. 23/457EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

5. Rapporten skal angi eventuelle særlige vanskeligheter 
ved vurderingen og oppgi om det planlagte bytteforholdet for 
aksjene er rettferdig og rimelig, med angivelse av metodene 
som er brukt for å bestemme det og om slike metoder er gode 
nok i det aktuelle tilfellet.

6. Generalforsamlingen i hvert selskap som tar initiativ 
til operasjonen, skal godkjenne stiftelsesplanen for SE-
holdingselskapet.

Arbeidstakernes innflytelse i SE-holdingselskapet skal fastsettes 
i henhold til direktiv 2001/86/EF. Generalforsamlingen i 
hvert selskap kan sette som vilkår for registrering av SE-
holdingselskapet at generalforsamlingen uttrykkelig godtar de 
ordninger som fastsettes på denne måten.

7. Disse bestemmelser får tilsvarende anvendelse på private 
aksjeselskaper.

Artikkel 33

1. Aksjeeierne i selskapene som tar initiativ til en slik 
operasjon, skal ha en frist på tre måneder til å underrette de 
initiativtakende selskapene om hvorvidt de har til hensikt å 
bidra med sine aksjer ved stiftelsen av SE-holdingselskapet. 
Fristen skal begynne å løpe fra den dato da stiftelsesplanen 
for SE-holdingselskapet er endelig fastlagt i samsvar med 
artikkel 32.

2. SE-holdingselskapet skal stiftes bare dersom aksjeeierne 
i selskapene som tar initiativ til operasjonen, innen fristen 
nevnt i nr. 1 har overdratt den minste andelen aksjer i hvert 
selskap i samsvar med stiftelsesplanen og dersom alle andre 
vilkår er oppfylt.

3. Dersom alle vilkår for stiftelsen av SE-holdingselskapet 
er oppfylt i samsvar med nr. 2, skal dette forhold, med hensyn 
til hvert av de initiativtakende selskapene, offentliggjøres 
på den måte som er fastsatt i nasjonal lovgivning som hvert 
selskap er underlagt og som er vedtatt i henhold til artikkel 3 i 
direktiv 68/151/EØF.

Aksjeeiere i selskapene som tar initiativ til operasjonen som 
ikke innen fristen nevnt i nr. 1 har angitt hvorvidt de har til 
hensikt å stille sine aksjer til rådighet for de initiativtakende 
selskapene med sikte på å stifte SE-holdingselskapet, skal få 
en ekstra frist på en måned til å gjøre det.

4. Aksjeeiere som har bidratt med sine verdipapirer 
til stiftelsen av SE-selskapet, skal motta aksjer i SE-
holdingselskapet.

5. SE-holdingselskapet kan ikke registreres før det er 
bevist at formalitetene nevnt i artikkel 32 er gjennomført og at 
vilkårene nevnt i nr. 2 er oppfylt.

Artikkel 34

En medlemsstat kan, når det gjelder selskaper som tar 
initiativ til en slik operasjon, vedta bestemmelser beregnet 
på å sikre beskyttelse for mindretallsaksjeeiere som går imot 
operasjonen, kreditorer og arbeidstakere.

Avsnitt  4

Stiftelse av et SE-datterselskap

Artikkel 35

Et SE kan stiftes i samsvar med artikkel 2 nr. 3.

Artikkel 36

Selskaper og andre rettssubjekter som deltar i en slik 
operasjon, skal være underlagt bestemmelsene som regulerer 
deres deltaking i stiftelsen av et datterselskap i form av et 
allmennaksjeselskap i henhold til nasjonal lovgivning.

Avsnitt  5

Omdanning av et eksisterende allmennaksjeselskap til et 
SE-selskap

Artikkel 37

1. Et SE-selskap kan stiftes i samsvar med artikkel 2 nr. 4.

2. Uten at artikkel 12 berøres, skal omdanning av et 
allmennaksjeselskap til et SE-selskap ikke føre til at selskapet 
oppløses eller til at det dannes en ny juridisk person.

3. Forretningskontoret kan ikke flyttes fra en medlemsstat 
til en annen i henhold til artikkel 8 samtidig som omdanningen 
gjennomføres.

4. Ledelses- eller administrasjonsorganet i det aktuelle 
selskapet skal utarbeide en plan for omdanningen og en rapport 
som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske 
sidene ved omdanningen og som angir hvilke konsekvenser 
den vedtatte SE-selskapsformen får for aksjeeierne og 
arbeidstakerne.

5. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte 
som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i samsvar med 
artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF, minst en måned før datoen for 
generalforsamlingen som skal ta stilling til omdanningen.
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6. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 7 skal en eller 
flere uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent 
i samsvar med de nasjonale bestemmelsene vedtatt til 
gjennomføring av artikkel 10 i direktiv 78/855/EØF av en 
rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i medlemsstaten 
som selskapet som omdannes til et SE-selskap, er underlagt, i 
henhold til direktiv 77/91/EØF(1) tilsvarende bekrefte at 
selskapet har netto aktiva som minst tilsvarer dets kapital pluss 
de reserver som i henhold til lov eller vedtektene ikke må 
fordeles.

7. Generalforsamlingen i det aktuelle selskapet skal 
godkjenne omdanningsplanen sammen med SE-selskapets 
vedtekter. Generalforsamlingens beslutning skal treffes som 
fastsatt i bestemmelsene i nasjonal lovgivning vedtatt til 
gjennomføring av artikkel 7 i direktiv 78/855/EØF.

8. Medlemsstatene kan sette som vilkår for omdanning at 
det organ i selskapet som skal omdannes der arbeidstakernes 
innflytelse er organisert, med kvalifisert flertall eller 
enstemmighet har gitt sin tilslutning.

9. Når det gjelder ansettelses- og arbeidsvilkår som 
følger av lovgivning, praksis og individuelle arbeidsavtaler 
eller arbeidsforhold på nasjonalt plan og som eksisterer på 
registreringsdatoen, skal rettighetene og forpliktelsene til det 
selskap som skal omdannes, overdras til SE-selskapet når dette 
registreres.

AVDELING III

SE-SELSKAPETS OPPBYGNING

Artikkel 38

På de vilkår som er fastsatt i denne forordning, skal et SE-
selskap omfatte:

a) en generalforsamling, og

b) enten et kontrollorgan og et ledelsesorgan (tonivåsystem) 
eller et administrasjonsorgan (ettnivåsystem), avhengig av 
hvilken form som velges i vedtektene.

Avsnitt  1

Tonivåsystem

Artikkel 39

1. Ledelsesorganet skal være ansvarlig for ledelsen av SE-
selskapet. En medlemsstat kan fastsette at en administrerende 
direktør eller administrerende direktører skal ha ansvar for den 
daglige ledelsen på samme vilkår som for allmennaksjeselskaper 
som har forretningskontor på medlemsstatens territorium.

2. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet skal 
oppnevnes og avsettes av kontrollorganet.

En medlemsstat kan likevel kreve eller tillate at vedtektene 
fastsetter at medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet 
skal oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen på samme 
vilkår som for allmennaksjeselskaper som har forretningskontor 
på statens territorium.

3. Ingen kan samtidig være medlem av både ledelsesorganet 
og kontrollorganet i samme SE-selskap. Kontrollorganet kan 
likevel oppnevne ett av sine medlemmer til å fungere som 
medlem av ledelsesorganet i tilfelle av ledig plass. I slike 
perioder skal vedkommendes funksjoner som medlem av 
kontrollorganet opphøre. En medlemsstat kan fastsette at slike 
perioder skal være tidsbegrenset.

4. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reglene for 
fastsettelse av antallet skal fastsettes i SE-selskapets vedtekter. 
En medlemsstat kan likevel sette et minste og/eller et største 
antall.

5. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et tonivåsystem 
for allmennaksjeselskaper med forretningskontor på en 
medlemsstats territorium, kan staten vedta hensiktsmessige 
tiltak angående SE-selskaper.

Artikkel 40

1. Kontrollorganet skal føre tilsyn med ledelsesorganets 
arbeid. Det kan ikke selv utøve ledelsen av SE-selskapet.

2. Medlemmene av kontrollorganet skal oppnevnes 
av generalforsamlingen. Medlemmene av det første 
kontrollorganet kan likevel oppnevnes av vedtektene. Dette 
skal gjelde uten å berøre artikkel 47 nr. 4 eller eventuelle 
ordninger for arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til 
direktiv 2001/86/EF.

(1)    Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om samordning av de 
garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens 
artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns 
interesser når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og 
endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige 
(EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.
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3. Antall medlemmer av kontrollorganet eller reglene 
for fastsettelse av antallet skal fastsettes i vedtektene. 
En medlemsstat kan likevel fastsette antall medlemmer i 
kontrollorganet for SE-selskaper registrert på dens territorium 
eller et minste og/eller et største antall.

Artikkel 41

1. Ledelsesorganet skal rapportere til kontrollorganet minst 
en gang hver tredje måned om framdriften og den forventede 
utviklingen i SE-selskapets virksomhet.

2. I tillegg til jevnlig informasjon nevnt i nr. 1 skal 
ledelsesorganet i god tid gi kontrollorganet alle opplysninger 
om begivenheter som vil kunne ha en merkbar virkning på SE-
selskapet.

3. Kontrollorganet kan kreve at ledelsesorganet gir 
informasjon av enhver art som det trenger for å føre tilsyn i 
samsvar med artikkel 40 nr. 1. En medlemsstat kan fastsette 
at hvert medlem av kontrollorganet også skal ha denne 
muligheten.

4. Kontrollorganet kan foreta eller sørge for at det blir 
foretatt undersøkelser som er nødvendige for utøvelsen av dets 
oppgaver.

5. Hvert medlem av kontrollorganet skal ha rett til å 
undersøke alle opplysninger som blir forelagt organet.

Artikkel 42

Kontrollorganet skal velge en leder blant medlemmene. Dersom 
halvparten av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakerne, 
kan bare et medlem oppnevnt av generalforsamlingen velges 
til leder.

Avsnitt  2

Ettnivåsystem

Artikkel 43

1. Ledelsesorganet skal lede SE-selskapet. En 
medlemsstat kan fastsette at en administrerende direktør eller 
administrerende direktører skal ha ansvar for den daglige 
ledelsen på samme vilkår som for allmennaksjeselskaper som 
har forretningskontor på medlemsstatens territorium.

2. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reglene for 
fastsettelse av antallet skal fastsettes i SE-selskapets vedtekter. 
En medlemsstat kan likevel sette et minste antall og eventuelt 
et største antall medlemmer.

Ledelsesorganet skal likevel bestå av minst tre medlemmer 
dersom arbeidstakernes innflytelse er regulert i samsvar med 
direktiv 2001/86/EØF.

3. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet skal 
oppnevnes av generalforsamlingen. Medlemmene av det første 
ledelsesorganet kan likevel oppnevnes av vedtektene. Dette 
skal gjelde uten å berøre artikkel 47 nr. 4 eller for eventuelle 
ordninger for arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til 
direktiv 2001/86/EF.

4. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et ettnivåsystem 
for allmennaksjeselskaper med forretningskontor på en 
medlemsstats territorium, kan staten vedta hensiktsmessige 
tiltak angående SE-selskaper.

Artikkel 44

1. Ledelsesorganet skal komme sammen minst en gang 
hver tredje måned med hyppighet fastsatt i vedtektene for 
å diskutere framdriften og den forventede utviklingen i SE-
selskapets virksomhet.

2. Hvert medlem av ledelsesorganet skal ha rett til å 
undersøke alle opplysninger som blir forelagt organet.

Artikkel 45

Ledelsesorganet skal velge en leder blant medlemmene. Dersom 
halvparten av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakerne, 
kan bare et medlem oppnevnt av generalforsamlingen velges 
til leder.

Avsnitt  3

Felles regler for ettnivå- og tonivåsystemet

Artikkel 46

1. Medlemmer av selskapets organer skal oppnevnes for 
en periode som er fastsatt i vedtektene og som ikke overstiger 
seks år.
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2. Med forbehold for eventuelle restriksjoner fastsatt i 
vedtektene, kan medlemmene gjenoppnevnes en gang eller 
flere ganger for den periode som er fastsatt i samsvar med 
nr. 1.

Artikkel 47

1. Et SE-selskaps vedtekter kan tillate at et selskap eller 
andre rettssubjekter er medlem av ett av sine organer, forutsatt at 
ikke annet er fastsatt i lovgivningen om allmennaksjeselskaper 
i medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor ligger.

Selskapet eller det andre rettssubjektet skal utpeke en fysisk 
person til å utøve dets funksjoner i det aktuelle organet.

2. Ingen kan være medlem av et organ i et SE-selskap 
eller representant for et medlem i henhold til nr. 1 dersom 
vedkommende:

a) i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SE-
selskapets forretningskontor ligger, ikke kan være medlem 
av det tilsvarende organet i et allmennaksjeselskap underlagt 
medlemsstatens lovgivning, eller

b) ikke kan være medlem av det tilsvarende organet 
i et allmennaksjeselskap underlagt lovgivningen i 
en medlemsstat på grunn av en rettsavgjørelse eller 
forvaltningsvedtak truffet i en medlemsstat.

3. Et SE-selskaps vedtekter kan i samsvar med lovgivningen 
om allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SE-selskapets 
forretningskontor ligger, fastsette spesielle vilkår for 
valgbarheten til medlemmer som representerer aksjeeierne.

4. Denne forordning skal ikke berøre nasjonal lovgivning 
som tillater mindretallsaksjeeiere eller andre personer eller 
myndigheter å oppnevne en del av medlemmene av et selskaps 
organer.

Artikkel 48

1. I et SE-selskaps vedtekter skal de transaksjoner være 
oppført som krever at ledelsesorganet har tillatelse fra 
kontrollorganet i tonivåsystemet eller en uttrykkelig avgjørelse 
fra administrasjonsorganet i ettnivåsystemet.

En medlemsstat kan likevel fastsette at kontrollorganet 
i tonivåsystemet selv kan bestemme at visse kategorier 
transaksjoner skal kreve tillatelse.

2. En medlemsstat kan bestemme de kategorier 
transaksjoner som minst må være oppført i vedtektene til SE-
selskaper registrert på statens territorium.

Artikkel 49

Medlemmene av et SE-selskaps organer har, selv etter at 
de ikke lenger utøver sine verv, plikt til ikke å gi videre 
noen opplysninger som de har om SE-selskapet og som kan 
skade selskapets interesser dersom de gis videre, unntatt 
dersom slik videreformidling kreves eller tillates i henhold til 
internrettslige bestemmelser om allmennaksjeselskaper eller er 
i offentlighetens interesse.

Artikkel 50

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning eller i 
vedtektene, skal de interne reglene for beslutningsdyktighet og 
beslutningstaking i SE-selskapets organer være følgende:

a) beslutningsdyktighet: minst halvparten av medlemmene må 
være til stede eller være representert,

b) beslutningstaking: skjer med et flertall av medlemmene til 
stede eller representert.

2. Dersom det i vedtektene ikke finnes en relevant 
bestemmelse, skal lederen av hvert organ ha den avgjørende 
stemmen i tilfelle av stemmelikhet. Det skal likevel ikke 
finnes noen bestemmelse om det motsatte i vedtektene dersom 
halvparten av kontrollorganet består av arbeidstakernes 
representanter.

3. Dersom arbeidstakernes innflytelse er bestemt i samsvar 
med direktiv 2001/86/EF, kan en medlemsstat fastsette at 
kontrollorganets beslutningsdyktighet og beslutningstaking, 
som unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2, skal 
være underlagt de regler som på samme vilkår gjelder for 
allmennaksjeselskaper underlagt den aktuelle medlemsstatens 
lovgivning.

Artikkel 51

Medlemmene av et SE-selskaps ledelses-, kontroll- og 
administrasjonsorgan skal i samsvar med bestemmelsene som 
gjelder for allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SE-
selskapets forretningskontor ligger, være ansvarlige for tap 
eller skade påført SE-selskapet og som skyldes medlemmenes 
brudd på juridiske, vedtektsbestemte eller andre forpliktelser 
som følger av deres funksjoner.

Avsnitt  4

Generalforsamling

Artikkel 52

Generalforsamlingen skal treffe beslutning i saker der den er 
gitt særlig kompetanse i henhold til:

a) denne forordning,
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b) lovgivningen i medlemsstaten der SE-selskapets 
forretningskontor ligger, vedtatt til gjennomføring av 
direktiv 2001/86/EF.

Videre skal generalforsamlingen treffe beslutning i saker 
der det er gitt kompetanse til generalforsamlingen i et 
allmennaksjeselskap underlagt lovgivningen i medlemsstaten 
der SE-selskapets forretningskontor ligger, enten i henhold 
til denne medlemsstatens lovgivning eller SE-selskapets 
vedtekter i samsvar med samme lovgivning.

Artikkel 53

Uten å berøre de regler som er fastsatt i dette avsnitt, skal 
organiseringen og gjennomføringen av generalforsamlinger 
samt framgangsmåte ved avstemning være regulert av 
lovgivningen for allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der 
SE-selskapets forretningskontor ligger.

Artikkel 54

1. Et SE-selskap skal holde generalforsamling minst en 
gang hvert kalenderår, innen seks måneder etter regnskapsårets 
utløp, med mindre lovgivningen i medlemsstaten der SE-
selskapets forretningskontor ligger som får anvendelse på 
allmennaksjeselskaper som driver samme type virksomhet som 
SE-selskapet, fastsetter hyppigere forsamlinger. En medlemsstat 
kan likevel fastsette at den første generalforsamlingen kan 
holdes når som helst i løpet av 18 måneder etter at SE-
selskapet er stiftet.

2. Det kan innkalles til generalforsamling når som helst av 
ledelsesorganet, administrasjonsorganet, kontrollorganet eller 
et annet organ eller vedkommende myndighet i samsvar med 
nasjonal lovgivning for allmennaksjeselskaper i medlemsstaten 
der SE-selskapets forretningskontor ligger.

Artikkel 55

1. En eller flere aksjeeiere som sammen eier minst 10 % av 
et SE-selskaps tegnede kapital, kan anmode SE-selskapet om 
å innkalle til generalforsamling og fastsette dagsordenen for 
denne; SE-selskapets vedtekter eller nasjonal lovgivning kan 
fastsette en lavere andel på samme vilkår som dem som gjelder 
for allmennaksjeselskaper.

2. Anmodningen om å innkalle til generalforsamling skal 
angi hvilke punkter som skal stå på dagsordenen.

3. Dersom det etter en anmodning i henhold til nr. 1 
ikke er holdt generalforsamling i rett tid, og i alle fall innen 
to måneder, kan vedkommende rettslige myndighet eller 
forvaltningsmyndighet for SE-selskapets forretningskontor 

pålegge innkalling til generalforsamling innen en bestemt frist 
eller tillate at enten aksjeeierne som har anmodet om den eller 
deres representanter, innkaller til generalforsamling. Dette skal 
ikke berøre eventuelle internrettslige bestemmelser som tillater 
at aksjeeierne selv innkaller til generalforsamling.

Artikkel 56

En eller flere aksjeeiere som sammen eier minst 10 % 
av et SE-selskaps tegnede kapital, kan anmode om at ett 
eller flere nye punkter settes på dagsordenen for enhver 
generalforsamling. Framgangsmåtene og fristene for 
slike anmodninger skal fastsettes i nasjonal lovgivning i 
medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor ligger, 
eller i SE-selskapets vedtekter dersom slike bestemmelser 
ikke finnes. Ovennevnte andel kan reduseres i vedtektene 
eller lovgivningen i medlemsstaten der SE-selskapets 
forretningskontor ligger, på samme vilkår som dem som 
gjelder for allmennaksjeselskaper.

Artikkel 57

Generalforsamlingens beslutninger skal treffes med et flertall av 
de stemmer som er gyldig avgitt, med mindre denne forordning 
eller eventuelt lovgivningen for allmennaksjeselskaper i 
medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor ligger, 
krever et større flertall.

Artikkel 58

De avgitte stemmene skal ikke omfatte stemmer knyttet til 
aksjer som aksjeeieren ikke har deltatt i avstemningen for eller 
har avholdt seg fra å stemme for eller har avgitt blank eller 
ugyldig stemme for.

Artikkel 59

1. Endring av et SE-selskaps vedtekter skal kreve 
beslutning fra generalforsamlingen, truffet med et flertall som 
ikke kan være mindre enn to tredeler av de avgitte stemmene, 
med mindre lovgivningen for allmennaksjeselskaper i 
medlemsstaten der et SE-selskaps forretningskontor ligger, 
krever eller tillater et større flertall.

2. En medlemsstat kan likevel fastsette at dersom minst 
halvparten av et SE-selskaps tegnede kapital er representert, 
er det tilstrekkelig med et enkelt flertall av stemmene nevnt i 
nr. 1.

3. Endringer av et SE-selskaps vedtekter skal offentliggjøres 
i samsvar med artikkel 13.
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Artikkel 60

1. Dersom et SE-selskap har to eller flere aksjeklasser, 
skal hver beslutning fra generalforsamlingen være underlagt 
en separat avstemning for hver klasse av aksjeeiere med 
rettigheter som berøres av beslutningen.

2. Dersom en beslutning fra generalforsamlingen krever 
flertall av stemmene fastsatt i artikkel 59 nr. 1 eller nr. 2, skal 
dette flertallet også kreves for den separate avstemningen 
for hver klasse av aksjeeiere med rettigheter som berøres av 
beslutningen.

AVDELING IV

ÅRSREGNSKAP OG KONSOLIDERT REGNSKAP

Artikkel 61

Med forbehold for artikkel 62 skal SE-selskapet med hensyn til 
utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert regnskap, 
herunder den tilhørende årsberetningen samt revisjon og 
offentliggjøring av disse regnskapene, være underlagt reglene 
for allmennaksjeselskaper i lovgivningen i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger.

Artikkel 62

1. Et SE-selskap som er en kreditt- eller finansinstitusjon, 
skal med hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt 
konsolidert regnskap, herunder den tilhørende årsberetningen 
samt revisjon og offentliggjøring av disse regnskapene, 
være underlagt reglene fastsatt i den nasjonale lovgivning i 
medlemsstaten der forretningskontoret ligger som er vedtatt 
til gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1).

2. Et SE-selskap som er et forsikringsforetak, skal med 
hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert 
regnskap, herunder den tilhørende årsberetningen samt revisjon 
og offentliggjøring av disse regnskapene, være underlagt 
reglene fastsatt i den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger som er vedtatt til gjennomføring av 
rådsdirektiv 91/674/EØF om forsikringsforetaks årsregnskaper 
og konsoliderte regnskaper(2).

AVDELING V

OPPLØSNING, AVVIKLING, INSOLVENS OG 
BETALINGSSTANS

Artikkel 63

Med hensyn til oppløsning, avvikling, insolvens, 
betalingsstans og lignende behandling, skal et SE-selskap 
være underlagt de lovbestemmelser som vil få anvendelse 
på et allmennaksjeselskap stiftet i henhold til lovgivningen 
i medlemsstaten der forretningskontoret ligger, herunder 
bestemmelser om beslutningstaking i generalforsamlingen.

Artikkel 64

1. Når et SE-selskap ikke lenger oppfyller kravet 
fastsatt i artikkel 7, skal medlemsstaten der SE-selskapets 
forretningskontor ligger treffe hensiktsmessige tiltak for å 
pålegge SE-selskapet å bringe sin situasjon i orden innen en 
fastsatt frist, enten:

a) ved å nyetablere sitt hovedkontor i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger, eller

b) ved å flytte forretningskontoret ved hjelp av 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8.

2. Medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor 
ligger skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at et SE-selskap 
som unnlater å bringe sin situasjon i orden i henhold til nr. 1, 
blir avviklet.

3. Medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor 
ligger skal fastsette en klageadgang med hensyn til enhver 
fastslått overtredelse av artikkel 7. Slik klage skal ha utsettende 
virkning for framgangsmåtene fastsatt i nr. 1 og 2.

4. Dersom det etter initiativ fra enten myndighetene eller 
en berørt part fastslås at et SE-selskap har sitt hovedkontor 
på en medlemsstats territorium i strid med artikkel 7, skal 
myndighetene i denne medlemsstaten umiddelbart underrette 
medlemsstaten der SE-selskapets forretningskontor ligger.

Artikkel 65

Uten å berøre internrettslige bestemmelser som krever ytterligere 
offentliggjøring, skal innledning og avslutning av oppløsnings, 
avviklings-, insolvens- eller betalingsstansbehandling og 
en beslutning om å fortsette virksomheten, offentliggjøres i 
samsvar med artikkel 13.

(1)    EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
(2)    EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.
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Artikkel 66

1. Et SE-selskap kan omdannes til et allmennaksjeselskap 
underlagt lovgivningen i medlemsstaten der forretningskontoret 
ligger. Det kan ikke treffes beslutning om omdanning før det er 
gått to år fra registreringen eller før de to første årsregnskapene 
er godkjent.

2. Omdanning av et SE-selskap til et allmennaksjeselskap 
skal ikke føre til at selskapet oppløses eller til at det dannes en 
ny juridisk person.

3. SE-selskapets ledelses- eller administrasjonsorgan 
skal utarbeide omdanningsplan og en rapport som 
forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene 
ved omdanningen og som forklarer konsekvensene for 
aksjeeierne og arbeidstakerne av at selskapet omdannes til 
allmennaksjeselskap.

4. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte 
som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i samsvar 
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF minst en måned før 
generalforsamlingen som skal uttale seg om omdanningen.

5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en eller 
flere uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent 
i samsvar med de nasjonale bestemmelsene vedtatt til 
gjennomføring av artikkel 10 i direktiv 78/855/EØF av en 
rettslig myndighet eller forvaltningsmyndighet i medlemsstaten 
som SE-selskapet som omdannes til et allmennaksjeselskap, er 
underlagt, bekrefte at selskapet har aktiva som minst tilsvarer 
dets kapital.

6. Generalforsamlingen i SE-selskapet skal godkjenne 
omdanningsplanen sammen med allmennaksjeselskapets 
vedtekter. Generalforsamlingens beslutning skal treffes som 
fastsatt i bestemmelsene i nasjonal lovgivning vedtatt til 
gjennomføring av artikkel 7 i direktiv 78/855/EØF.

AVDELING VI

TILLEGGSBESTEMMELSER OG 
OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 67

1. Dersom og så lenge den tredje fasen i Den økonomiske 
og monetære union (ØMU) ikke gjelder for en medlemsstat, 
kan staten underlegge SE-selskaper med forretningskontor på 
dens territorium de samme bestemmelser som får anvendelse 

på allmennaksjeselskaper som omfattes av dens lovgivning 
med hensyn til hvordan selskapenes kapital uttrykkes. Et SE-
selskap kan i alle tilfeller uttrykke sin kapital også i euro. I 
slike tilfeller skal omregningskursen mellom nasjonal valuta 
og euro være kursen på den siste dagen i måneden som går 
forut for stiftelsen av SE-selskapet.

2. Dersom og så lenge den tredje fasen i ØMU ikke gjelder 
for medlemsstaten der et SE-selskap har sitt forretningskontor, 
kan SE-selskapet likevel utarbeide og offentliggjøre 
årsregnskapet og eventuelt det konsoliderte regnskapet i euro. 
Medlemsstaten kan kreve at SE-selskapets årsregnskap og 
eventuelt konsoliderte regnskap utarbeides og offentliggjøres 
i nasjonal valuta på samme vilkår som dem som er fastsatt 
for allmennaksjeselskaper i medlemsstatens lovgivning. 
Dette berører ikke den ekstra adgangen for SE-selskapet til 
å offentliggjøre sitt årsregnskap og eventuelt konsoliderte 
regnskap i euro i samsvar med direktiv 90/604/EØF(1).

AVDELING VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 68

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre effektiv gjennomføring av denne forordning.

2. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende 
myndigheter i henhold til artikkel 8, 25, 26, 54, 55 og 64. Den 
skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om 
dette.

Artikkel 69

Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal 
Kommisjonen oversende Rådet og Europaparlamentet en 
rapport om anvendelsen av forordningen og eventuelt forslag 
til endringer. Rapporten skal særlig undersøke:

a) om det bør tillates at et SE-selskaps hovedkontor og 
forretningskontor lokaliseres i forskjellige medlemsstater,

b) om fusjonsbegrepet i artikkel 17 nr. 2 bør utvides til å 
omfatte også andre fusjonstyper enn dem som er nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 i direktiv 78/855/EØF,

(1)    Rådsdirektiv 90/604/EØF av 8. november 1990 om endring av 
direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/EØF 
om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak for små og 
mellomstore selskaper og offentliggjøring av regnskaper i ECU 
(EFT L 317 av 16.11.1990, s. 57).
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c) om domsmyndighetsreglene i artikkel 8 nr. 16 bør revideres 
i lys av en eventuell bestemmelse tatt inn i Brussel-
konvensjonen av 1968 eller i en tekst som erstatter denne 
konvensjonen og som medlemsstatene eller Rådet eventuelt 
vedtar,

d) om det bør tillates at en medlemsstat i lovgivningen den 
vedtar i samsvar med fullmakter gitt ved denne forordning 
eller for å sikre effektiv anvendelse av denne forordning, 

tillater at et SE-selskap tar inn i sine vedtekter bestemmelser 
som avviker fra eller utfyller denne lovgivningen, selv om 
slike bestemmelser ikke ville være tillatt i vedtektene 
til et allmennaksjeselskap med forretningskontor i 
medlemsstaten.

Artikkel 70

Denne forordning trer i kraft 8. oktober 2004.

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

Utferdiget i Luxembourg, 8. oktober 2001.

  For Rådet

  L. ONKELINX

  Formann
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VEDLEGG I

ALLMENNAKSJESELSKAPER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

DANMARK:

aktieselskaber

TYSKLAND:

die Aktiengesellschaft

HELLAS:

ανωνυµη εταιρια

SPANIA:

la sociedad anónima

FRANKRIKE:

la société anonyme

IRLAND:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ITALIA:

società per azioni

LUXEMBOURG:

la société anonyme

NEDERLAND:

de naamloze vennootschap

ØSTERRIKE:

die Aktiengesellschaft

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

FINLAND:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

SVERIGE:

publikt aktiebolag

DET FORENTE KONGERIKE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital
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VEDLEGG II

ALLMENNAKSJESELSKAPER OG PRIVATE AKSJESELSKAPER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap,

la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DANMARK:

aktieselskaber,

anpartselskaber

TYSKLAND:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HELLAS:

ανωνυµη εταιρια

εταιρια περιοριοµενης ενϑυνης

SPANIA:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANKRIKE:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

IRLAND:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital,

ITALIA:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

LUXEMBOURG:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

NEDERLAND:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
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ØSTERRIKE:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

FINLAND:

osakeyhtiö

aktiebolag

SVERIGE:

aktiebolag

DET FORENTE KONGERIKE:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital
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RÅDSAVGJERD

av 3. desember 2001

om Det europeiske året for funksjonshemma 2003(*)

(2001/903/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 13,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(2),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(3),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(4) og

ut frå desse synsmåtane:

1) Det europeiske fellesskapet har som mål å fremje eit 
høgt nivå for sysselsetjing og sosialomsorg og å betre 
levestandarden og livskvaliteten til innbyggjarane i 
medlemsstatane.

2) Fellesskapspakta om grunnleggjande sosiale rettar for 
arbeidstakarar sannkjenner at det er naudsynt å gjere 
høvelege tiltak med sikte på sosial og økonomisk 
integrering av funksjonshemma personar.

3) I resolusjonen av 31. mai 1990 om integrering 
av funksjonshemma barn og unge i det vanlege 
utdanningssystemet, som vart vedteken av Rådet og 
utdanningsministrane samla i Rådet, vert det lagt vekt 
på at medlemsstatane er vortne samde om, der det er 
naudsynt, å styrkje innsatsen sin for å integrere eller 
oppmuntre til integrering av funksjonshemma elevar og 
studentar i det vanlege utdanningssystemet.

4) I resolusjonen av 20. desember 1996 om like høve 
for funksjonshemma(5), som vart vedteken av Rådet 
og representantane for regjeringane i medlemsstatane 
samla i Rådet, og i rådsresolusjon av 17. juni 1999 
om like høve til sysselsetjing for funksjonshemma(6) 
vert det stadfesta på nytt at like høve til deltaking i det 
sosiale og økonomiske livet er grunnleggjande rettar for 
funksjonshemma.

5) I konklusjonane frå møtet til Det europeiske rådet i 
Lisboa 23.-24. mars 2000 vert medlemsstatane oppmoda 
om å leggje større vekt på sosial utstøyting i politikken 
sin på områda sysselsetjing, utdanning og opplæring og 
når det gjeld helse- og bustadsspørsmål, og om å definere 
prioriterte tiltak for særskilde målgrupper, som t.d. 
funksjonshemma.

6) I Den europeiske sosiale dagsordenen, som vart 
vedteken under møtet til Det europeiske rådet i Nice 7.-
9. desember 2000(7), vert det slått fast at Den europeiske 
unionen, særleg i samband med Det europeiske året for 
funksjonshemma 2003, skal gjere alle tiltak for å sikre ei 
betre integrering av funksjonshemma på alle område av 
samfunnslivet.

7) I 2003 er det ti år sidan Hovudforsamlinga i Dei sameinte 
nasjonane vedtok standardreglane for like høve for 
menneske med funksjonshemming, som har ført til store 
framsteg når det gjeld ei tilnærming til funksjonshemming 
som er i samsvar med prinsippa for menneskerettane.

8) Denne avgjerda respekterer dei grunnleggjande rettane 
og etterlever særleg dei prinsippa som er sannkjende i 
Pakta til Den europeiske unionen om grunnleggjande 
rettar(8). Denne avgjerda tek særleg sikte på å fremje 
bruken av prinsippa om lik handsaming og integrering av 
funksjonshemma.

2003/EØS/23/79

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 335 av 19.12.2001, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 52.

(1)    TEF C 240 av 28.8.2001, s. 160.
(2)    Fråsegn gjeven 15. november 2001 (enno ikkje offentleggjord i TEF).
(3)    Fråsegn gjeven 17. oktober 2001 (enno ikkje offentleggjord i TEF).
(4)    Fråsegn gjeven 15. november 2001 (enno ikkje offentleggjord i TEF).

(5)    TEF C 12 av 13.1.1997, s. 1.
(6)    TEF C 186 av 2.7.1999, s. 3.
(7)    TEF C 157 av 30.5.2001, s. 4.
(8)    TEF C 364 av 18.12.2000, s. 1.



8.5.2003 Nr. 23/469EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

9) Europaparlamentet, Økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet har oppmoda Fellesskapet om ein sterkare 
medverknad i den innsatsen medlemsstatane gjer for å 
fremje like høve for funksjonshemma med sikte på at dei 
skal integrerast i samfunnet.

10) Kommisjonen vedtok 10. mai 2000 meldinga «På veg 
mot eit Europa utan hindringar for funksjonshemma», 
der han tek på seg å utarbeide og støtte ein overordna 
og integrert strategi med sikte på å overvinne sosiale, 
bygningsmessige og utformingsmessige hindringar 
som på ein unødvendig måte avgrensar det høvet som 
funksjonshemma har til å ta del i sosial og økonomisk 
verksemd. Parlamentet har samrøystes vedteke ein 
liknande resolusjon.

11) Den allmenne ramma for lik handsaming med omsyn 
til sysselsetjing og yrke, som er fastsett i direktiv 
2000/78/EF(1) og i fellesskapshandlingsprogrammet 
til kamp mot ulik handsaming med sikte på å støtte 
og utfylle lovgjevingsmessige tiltak på fellesskapsplan 
og i medlemsstatane, som vart innført ved vedtak 
2000/750/EF(2), tek sikte på endre praksis og haldningar 
ved å mobilisere dei aktørane som det gjeld, og ved å 
oppmuntre til utveksling av informasjon og god praksis.

12) Utestenginga av funksjonshemma frå arbeidsmarknaden 
har ein klar samanheng med haldningar og med 
manglande informasjon om funksjonshemmingar, og 
difor er det naudsynt å auke forståinga i samfunnet om 
kva rettar funksjonshemma har, kva dei treng og kva 
potensial dei har, og det krevst ein felles innsats frå 
alle dei partane som det gjeld, for å utvikle og fremje 
informasjonsstraumen og utvekslinga av god praksis.

13) Auka medvit krev først og fremst verksame tiltak på 
medlemsstatsplan, som bør utfyllast med ein samla 
innsats på fellesskapsplan, og Det europeiske året vil 
kunne verke som ein katalysator for å auke medvitet og 
gje nye impulsar.

14) Det er naudsynt med samanheng og komplementaritet 
med andre fellesskapstiltak, særleg med tiltak som gjeld 
kamp mot ulik handsaming og sosial utstøyting, og tiltak 
som kan fremje utdanning, opplæring, menneskerettar og 
likestilling mellom kvinner og menn.

15) Den felles fråsegna av 20. juli 2000 gjev 
budsjettstyresmakta fullmakt til å gje fråsegn med omsyn 
til om dei nye framlegga som har budsjettmessige følgjer, 
eventuelt kan sameinast med den finansielle ramma, 
utan at det fører til innskrenkingar i den eksisterande 
politikken.

16) Avtala om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS-avtala) inneheld føresegner om eit nærmare 
samarbeid på området sosiale saker mellom på den eine 
sida Det europeiske fellesskapet og medlemsstatane i 
EF, og på den andre sida dei statane i Det europeiske 
frihandelssambandet (EFTA) som tek del i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdet (EFTA-EØS-statane). 
Programmet bør opnast for deltaking på den eine sida 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa 
(ASSAE) i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i 
dei europeiske avtalene, i tilleggsprotokollane deira og i 
avgjerdene til dei høvesvise assosieringsråda, og på den 
andre sida for Kypros, Malta og Tyrkia på grunnlag av 
tilleggsløyvingar i samsvar med dei framgangsmåtane 
som skal avtalast med desse statane.

17) I denne avgjerda er det ført opp ein finansiell 
referansesum, slik det er definert i punkt 34 i den 
tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(3), utan at 
dette rører ved dei fullmaktene som budsjettstyresmakta 
har i medhald av traktaten.

18) Ettersom måla for det framlagde tiltaket, som tek sikte 
på å auke medvitet på europeisk plan om rettane til 
funksjonshemma personar, ikkje i tilstrekkeleg grad kan 
nåast av medlemsstatane, m.a. fordi det trengst fleirsidige 
partnarskap, utveksling av informasjon over landegrensene 
og spreiing av god praksis i heile Fellesskapet, og difor 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå desse måla.

19) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping av Det europeiske året for funksjonshemma

Året 2003 skal vere «Det europeiske året for 
funksjonshemma».

Artikkel 2

Mål

Måla med Det europeiske året for funksjonshemma skal vere

a) å auke medvitet om dei rettane som funksjonshemma har 
til vern mot ulik handsaming og til å kunne nytte seg av 
rettane sine fullt ut og på like vilkår,

(1)    TEF L 303 av 2.12.2000, s. 16.
(2)    TEF L 303 av 2.12.2000, s. 23.

(3)    TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1.
(4)    TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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b) å oppmuntre til ettertanke og drøfting med omsyn 
til tiltak som er naudsynte for å fremje like høve for 
funksjonshemma i Europa,

c) å fremje utveksling av røynsler med god praksis og 
verksame strategiar som er utarbeidde på lokalt, nasjonalt 
og europeisk plan,

d) å styrkje samarbeidet mellom alle dei partane som det 
gjeld, særleg regjeringar, partane i arbeidslivet, ikkje-
statlege organisasjonar, sosialtenester, den private 
sektoren, interessegrupper, den frivillige sektoren og 
funksjonshemma og familiane deira,

e) å betre kommunikasjonen når det gjeld funksjonshemming, 
og å fremje eit positivt bilete av funksjonshemma 
personar,

f) å auke medvitet om at funksjonshemma personar er ei 
heterogen gruppe og at det finst mange ulike former for 
funksjonshemming,

g) å auke medvitet om at funksjonshemma personar vert 
utsette for mange former for ulik handsaming,

h) å leggje særleg vekt på å auke medvitet om dei rettane som 
funksjonshemma barn og unge har til utdanning på like 
vilkår, for såleis å oppmuntre til og støtte ei fullstendig 
integrering av dei i samfunnet, og å fremje utviklinga av 
eit europeisk samarbeid mellom fagfolk som arbeider med 
utdanning av funksjonshemma barn og unge, med sikte 
på at elevar og studentar som treng særskild merksemd, 
skal verte betre integrerte i vanlege eller spesialiserte 
utdanningsinstitusjonar og i nasjonale og europeiske 
utvekslingsprogram.

Artikkel 3

Innhald i tiltaka

1. Dei tiltaka som er gjorde med sikte på å stette dei måla 
som er fastsette i artikkel 2, kan omfatte utarbeiding av eller 
støtte til følgjande:

a) tilrettelegging av møte og tilskipingar,

b) opplysnings- og reklamekampanjar i alle medlemsstatane i 
Den europeiske unionen,

c) samarbeid med kringkastings- og medieorganisasjonar,

d) rundspørjingar og rapportar på fellesskapsplan.

2. I vedlegget vert det gjort nærmare greie for dei tiltaka som 
er nemnde i nr. 1.

Artikkel 4

Gjennomføring på fellesskapsplan

Kommisjonen skal syte for at dei fellesskapstiltaka som er 
omfatta av denne avgjerda, vert gjennomførde i samsvar med 
vedlegget.

Kommisjonen skal jamleg utveksle synspunkt på fellesskapsplan 
med representantar for funksjonshemma personar når det gjeld 
utforming, gjennomføring og oppfølging av Det europeiske året 

for funksjonshemma. For dette føremålet skal Kommisjonen 
gjere dei relevante opplysningane tilgjengelege for desse 
representantane. Kommisjonen skal kome med ei fråsegn til 
det utvalet som er oppnemnt ved artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 5

Samarbeid og gjennomføring på nasjonalt plan

1. Kvar medlemsstat skal ha ansvaret for samordninga og 
gjennomføringa på nasjonalt plan av dei tiltaka som er fastsette 
i denne avgjerda, medrekna utveljing av prosjekt i samsvar 
med del B i vedlegget.

For dette føremålet skal kvar medlemsstat oppnemne eller 
peike ut eit nasjonalt samordningsorgan eller eit tilsvarande 
organ som skal ha ansvaret for å organisere deltakinga 
for den aktuelle medlemsstaten i Det europeiske året for 
funksjonshemma. Dette organet skal syte for at det representerer 
eit breitt spekter av organisasjonar for funksjonshemma og 
andre relevante aktørar.

2. Dei tiltaka som krevst for å fastsetje tildeling av samla 
tilskot til medlemsstatane som støtte til innsats på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan, skal vedtakast i samsvar med den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 6 nr. 2. Samla tilskot 
skal berre tildelast offentlegrettslege organ eller organ som 
utfører offentlege tenester som medlemsstatane garanterer for.

3. Framgangsmåten for bruk av samla tilskot skal vere 
underlagd ei avtale mellom Kommisjonen og den aktuelle 
medlemsstaten.

I samsvar med forordninga om finansreglementet av 
21. desember 1977 om det allmenne budsjettet til Dei 
europeiske fellesskapa(1) skal framgangsmåten særleg 
fastsetje

a) tiltaka som skal gjennomførast,

b) kriteria for utveljing av støttemottakarar,

c) vilkåra for og omfanget av støttesummen,

d) føresegnene for overvaking av, vurdering av og finansiell 
kontroll med det samla tilskotet.

Artikkel 6

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval (heretter kalla 
«Utvalet»).

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 i 
avgjerd 1999/468/EF nyttast.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 7

Finansielle føresegner

1. Tiltak som omfattar heile Fellesskapet, slik det er gjort 
greie for i del A i vedlegget, kan få støtte med opptil 80 % 
av kostnadene, eller gje høve til at det vert gjort avtale 
om offentlege innkjøp over det allmenne budsjettet til Dei 
europeiske fellesskapa.

(1)    TEF L 356 av 31.12.1977, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 762/2001 (TEF L 111 av 20.4.2001, s. 1).
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2. Tiltak som er lokale, regionale eller nasjonale, eventuelt 
tverrnasjonale, slik det er gjort greie for i del B i vedlegget, kan 
samfinansierast over det allmenne budsjettet til Dei europeiske 
fellesskapa med opptil 50 % av dei samla kostnadene.

Artikkel 8

Framgangsmåte for innsending og utveljing av søknader

1. Avgjerder om finansiering og samfinansiering av tiltak 
i medhald av artikkel 7 nr. 1 skal takast i samsvar med 
framgangsmåten med rådgjevande utval som er nemnd i 
artikkel 6 nr. 2. Kommisjonen skal syte for at det er ei jamn 
fordeling mellom dei ulike typane verksemd som er aktuelle.

2. Søknader om finansiering av tiltak i medhald av 
artikkel 7 nr. 2 skal leggjast fram for medlemsstatane. På 
grunnlag av fråsegna frå dei nasjonale samordningsorgana 
skal medlemsstatane velje ut støttemottakarar og gje finansiell 
støtte til søkjarar som er valde ut i samsvar med artikkel 5 
nr. 3.

Artikkel 9

Samanheng og komplementaritet

Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, syte for 
at det er samanheng mellom dei tiltaka som er fastsette ved 
denne avgjerda, og andre fellesskapstiltak og -initiativ

Kommisjonen skal likeins syte for at det vert gjort ein eigna 
innsats for å gjere det mogleg for funksjonshemma å ta del på 
like vilkår i fellesskapsprogram og -initiativ.

Kommisjonen skal syte for at det er størst mogleg 
komplementaritet mellom Det europeiske året for 
funksjonshemma og andre eksisterande initiativ og ressursar 
på fellesskapsplan og på nasjonalt og regionalt plan, i den 
grad dei kan medverke til at måla for Det europeiske året for 
funksjonshemma vert nådde.

Artikkel 10

Deltaking for EFTA-EØS-statane, dei assosierte statane i 
Sentral- og Aust-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia

Det europeiske året for funksjonshemma er ope for deltaking 
for følgjande statar:

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i EØS-avtala,

b) søkjarstatane i Sentral- og Aust-Europa (SSAE) i samsvar 
med dei vilkåra som er fastlagde i dei europeiske avtalene, i 
tilleggsprotokollane deira og i avgjerdene til dei høvesvise 
assosieringsråda,

c) Kypros, Malta og Tyrkia på grunnlag av tilleggsløyvingar i 
samsvar med dei framgangsmåtane som skal avtalast med 
desse statane.

Artikkel 11

Budsjett

1. Den finansielle referansesummen for gjennomføringa av 
denne avgjerda er 12 millionar euro.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innan ramma av dei finansielle overslaga.

3. Tiltak med sikte på å førebu innføringa av Det europeiske 
året for funksjonshemma kan finansierast frå og med 
1. januar 2002.

Artikkel 12

Internasjonalt samarbeid

Innanfor ramma av denne avgjerda kan Kommisjonen 
samarbeide med relevante internasjonale organisasjonar.

Artikkel 13

Overvaking og vurdering

Kommisjonen skal seinast 31. desember 2004 leggje fram 
for Europaparlamentet, Rådet, Økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet ein rapport om gjennomføringa, resultata og 
den samla vurderinga av dei tiltaka som er fastsette i denne 
avgjerda, medrekna ei vurdering av dei langsiktige verknadene 
av tiltaka. Kommisjonen skal syte for at rapporten vert 
utarbeidd i format som er tilgjengelege for funksjonshemma.

Artikkel 14

Iverksetjing

Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Dei europeiske 
fellesskapa.

Ho skal nyttast frå den dagen ho vert kunngjord.

Utferda i Brussel, 3. desember 2001.

 For Rådet

 F. VANDENBROUCKE

 Formann
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VEDLEGG

OMTALE AV DEI TILTAKA SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3

A. Tiltak på fellesskapsplan

1. Møte og tilskipingar:

a) tilrettelegging av møte på fellesskapsplan,

b) tilrettelegging av tilskipingar for å auke medvitet om rettane til funksjonshemma personar, medrekna 
konferansar i samband med opninga og avslutninga av Det europeiske året for funksjonshemma.

2. Opplysnings- og reklamekampanjar som omfattar:

a) utarbeiding av ein logo og av slagord for Det europeiske året for funksjonshemma, som skal nyttast i 
tilknyting til all verksemd i samband med dette året,

b) ein opplysningskampanje på fellesskapsplan,

c) framstilling av verktøy og hjelpemiddel som skal vere tilgjengelege for funksjonshemma i heile 
Fellesskapet,

d) eigna initiativ frå ikkje-statlege europeiske organisasjonar for funksjonshemma med sikte på spreiing 
av opplysningar om Det europeiske året som er utforma slik at dei er tilgjengelege for personar som har 
særlege eller fleire ulike funkjonshemmingar, og/eller for funksjonshemma personar som vert utsette for 
fleire former for ulik handsaming,

e) tilskiping av europeiske konkurransar der merksemda vert retta mot det som er oppnådd og dei røynslene 
som er gjorde i samband med temaa for Det europeiske året for funksjonshemma.

 Kommisjonen skal syte for at organisasjonane for funksjonshemma vert tekne med i planlegginga av bodskap 
og bilete som vert utarbeidde i samband med opplysningskampanjen.

3. Andre tiltak:

 Samarbeid med kringkastings- og medieorganisasjonar for å spreie opplysningar om Det europeiske året for 
funksjonshemma når det gjeld bruk av nye verktøy som gjev enklare tilgang til slike opplysningar (t.d. teksting 
for høyrselshemma og biletforklaring for synshemma) og i størst mogleg grad til andre program, og for å betre 
kommunikasjonen når det gjeld funksjonshemma personar.

 Rundspørjingar og granskingar på fellesskapsplan, medrekna ein serie spørsmål som tek sikte på å vurdere 
verknaden av Det europeiske året for funksjonshemma, og som skal leggjast inn i ei Eurobarometer-gransking 
og ein vurderingsrapport om effektiviteten og verknaden av det nemnde året. Denne granskinga må òg vurdere 
den innsatsen som er gjord for å integrere desse personane i Fellesskapet, særleg gjennom program som skal 
fremje eit sjølvstendig levevis.

4. Denne finansieringa kan ha følgjande form:

— direkte kjøp av varer og tenester, særleg innanfor kommunikasjon, gjennom innbydingar til opne og/eller 
avgrensa tilbodskonkurransar,

— direkte kjøp av rådgjevingstenester, gjennom innbydingar til opne og/eller avgrensa tilbodskonkurransar,

— tilskot til å dekkje utgifter til særskilde tilskipingar på europeisk plan med sikte på å framheve og auke 
medvitet om Det europeiske året for funksjonshemma; slik finansiering skal ikkje overstige 80 %.

B. Tiltak på nasjonalt plan

 Tiltak som vert lagde fram på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, kan stette vilkåra for å verte finansierte over 
fellesskapsbudsjettet med opptil 50 % av kostnadene, alt etter kva type tiltak det dreier seg om og kva slags innhald 
dei har. Slike tiltak kan m.a. vere:

1. tilskipingar som har samanheng med måla for Det europeiske året for funksjonshemma, medrekna ei tilskiping 
i samband med opninga av året,

2. andre opplysningskampanjar og tiltak for å spreie døme på god praksis enn dei som det er gjort greie for i del A 
nr. 2 i dette vedlegget,

3. utdeling av prisar eller tilskiping av konkurransar,

4. andre rundspørjingar og granskingar enn dei som er nemnde i del A nr. 3.
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C. Tiltak som ikkje kan få finansiell støtte over fellesskapsbudsjettet

 Fellesskapet vil gje moralsk støtte, medrekna skriftleg løyve til å nytte logoen og anna materiale som har 
samanheng med Det europeiske året for funksjonshemma, til initiativ som er sette i verk av offentlege eller private 
organisasjonar når desse organisasjonane kan stadfeste overfor Kommisjonen at initiativa alt er vortne eller vil 
verte sette i verk i 2003, og at dei kan ventast å medverke monaleg til at eitt eller fleire av måla for Det europeiske 
året for funksjonshemma vert nådde.

 For gjennomføringa av denne avgjerda kan Kommisjonen, til ymsesidig nytte for Kommisjonen og 
støttemottakarane, nytte seg av fagleg og/eller administrativ hjelp når det gjeld identifisering, førebuing, forvalting, 
overvaking, revisjon og kontroll av dei tiltaka som er fastsette i artikkel 3.

 Kommisjonen kan likeins gjennomføre granskingar, skipe til møte mellom sakkunnige, setje i verk 

opplysningskampanjar og gje ut publikasjonar som har direkte samanheng med målet for denne avgjerda.
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