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RÅDSVEDTAK 

av 4. desember 2000

om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

(2000/766/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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), særlig artikkel 10 nr. 
4,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-
nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater(2), særlig artikkel 22,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapsreglene for kontroll av visse bearbeidede  
animalske proteiner i fôr til drøvtyggere trådte i kraft i 
juli 1994.

2) Det er registrert tilfeller av bovin spongiform encefalo-
pati (BSE) hos dyr født i 1995 og senere i visse medlems-
stater.

3) På grunnlag av vitenskapelige uttalelser har Kommi-
sjonen vedtatt en rekke tiltak for fôr, herunder høye  
standarder for bearbeiding, som betraktes som de mest 
effektive for å inaktivere skrapesyke- og BSE-agenser, 
med henblikk på produksjon av bearbeidede animalske 
proteiner fra pattedyr, utelukkelse av spesifisert risiko-
materiale fra fôrkjeden og aktive overvåkingstiltak for 
å hindre at tilfeller av BSE kommer inn i fôrkjeden. 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 
en uttalelse 27. og 28. november 2000. Den anbefalte at 
der risikoen for at storfefôr kan krysskontamineres med 
fôr beregnet på andre dyr og som inneholder animalske 
proteiner som muligens kan være kontaminert av BSE-
agensen, ikke kan utelukkes, bør et midlertidig forbud 
mot animalske proteiner i fôr vurderes.

4) Visse medlemsstater har rapportert om mangler i gjen-
nomføringen av Fellesskapets regelverk for fôr og har 
som følge av dette vedtatt beskyttelsestiltak.

5) Inspeksjoner i Fellesskapet har påvist systematiske feil 
ved gjennomføringen av fellesskapsreglene i en rekke 
medlemsstater.

6) I lys av det ovenstående bør bruken av animalske protei-
ner i fôr, som et forebyggende tiltak, forbys midlertidig i 
påvente av en samlet ny gjennomgåelse av gjennomførin-
gen av Fellesskapets regelverk i medlemsstatene. Etter-
som dette forbudet kan få innvirkning på miljøet dersom 
det ikke kontrolleres tilstrekkelig, er det nødvendig å 
sørge for at det animalske avfallet innsamles, transporte-
res, bearbeides, lagres og disponeres på en sikker måte.

7) Et omfattende prøveprogram i Fellesskapet vil starte  
1. januar 2001. Dette programmet vil gi konkrete data om 
prevalensen av BSE i medlemsstatene. Disse dataene vil 
gi faktiske opplysninger om hvor effektivt Fellesskapets 
tidligere regelverk for fôr har vært, og i hvilke med-
lemsstater det fortsatt er mulig at BSE resirkuleres via 
bearbeidede animalske proteiner. Disse opplysningene 
skal brukes når tiltaket fastsatt ved dette vedtak, skal 
gjennomgås.

8) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv  
uttalelse —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med «bearbeidede animalske proteiner» 
kjøttbeinmel, kjøttmel, beinmel, blodmel, tørket plasma og 
andre blodprodukter, hydrolyserte proteiner, hovmel, hornmel, 
fjørfemel, fjørmel, tørkede fettgrever, fiskemel, dikalsiumfos-
fat, gelatin og andre lignende produkter, herunder blandinger, 
fôrvarer, tilsetningsstoffer i fôrvarer og premikser som inne-
holder slike produkter.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal forby fôring med bearbeidede ani-
malske proteiner til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller 
oppdrettes for næringsmiddelproduksjon.

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2005/EØS/27/01

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv  
92/118/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49).

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
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2. Forbudet i nr. 1 gjelder ikke fôring med 

− fiskemel til andre dyr enn drøvtyggere, i henhold til 
kontrolltiltak som skal fastsettes etter framgangs- 
måten fastsatt i artikkel 17 i rådsdirektiv 89/662/EØF av  
11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innen-
for Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 
marked(1), 

− gelatin fra ikke-drøvtyggere til innkapsling av tilset-
ningsstoffer som definert i rådsdirektiv 70/524/EØF av  
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2),

− dikalsiumfosfat og hydrolyserte proteiner som er framstilt i 
samsvar med vilkårene som skal fastsettes etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF,

− melk og melkeprodukter til produksjonsdyr som holdes, 
oppfôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3

1. Bortsett fra unntakene fastsatt i artikkel 2 nr. 2, skal med-
lemsstatene

a) forby markedsføring av, handel med, import fra tredjestater 
av og eksport til tredjestater av bearbeidede animalske pro-
teiner beregnet på fôring av produksjonsdyr som holdes, 
oppfôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon,

b) sørge for at alle bearbeidede animalske proteiner beregnet 
på fôring av produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller 
oppdrettes for næringsmiddelproduksjon, trekkes tilbake 
fra markedet, distribusjonskanalene og fra lagrene på drifts- 
enhetene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at animalsk avfall som  
definert i direktiv 90/667/EØF(3) innsamles, transporte-
res, bearbeides, lagres og disponeres i samsvar med nevnte  
direktiv, kommisjonsvedtak 97/735/EF(4) og rådsvedtak 
1999/534/EF(5). 

Artikkel 4

Dette vedtak trer i kraft 1. januar 2001.

Det får anvendelse til 30. juni 2001.

Kommisjonen kan innen 30. juni 2001 tilpasse dette vedtak 
til situasjonen i hver av medlemsstatene i lys av resultatene 
av Kommisjonens inspeksjoner og forekomsten av BSE, på 
grunnlag av resultatene av BSE-overvåkning, særlig med hen-
syn til undersøkelse av storfe over 30 måneder, som fastsatt i 
kommisjonsvedtak 2000/764/EF(6).

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2000.

  For Rådet

  J. GLAVANY

  Formann

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved direktiv  
92/118/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 4).

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv  
1999/70/EF (EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20).

(3) 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 (EFT L 363 av 
27.12.1990, s. 51). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.

(4) Kommisjonsvedtak 97/735/EF av 21. oktober 1997 om visse vernetiltak ved 
handel med visse typer avfall fra pattedyr (EFT L 294 av 28.10.1997, s. 7). 
Vedtaket endret ved rådsvedtak 1999/534/EF. 

(5) 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 (EFT L 204 av 4.8.1999, s. 37).

(6) EFT L 305 av 6.12.2000, s. 35.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. desember 2000

om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i  
forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og om fôring med animalske proteiner(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4412]

(2001/9/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

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(1), sist endret 
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4,

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(3), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF, særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-
nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater(4), særlig artikkel 22, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 2000/766/EF av 4. desember 2000 om 
visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati og om fôring med animalske proteiner(5) er 
det innført forbud mot fôring av visse produksjonsdyr 
med bearbeidede animalske proteiner. Dette forbudet 
gjelder ikke visse bearbeidede animalske proteiner som 
er underlagt vilkår som skal fastsettes nærmere.

2) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 
26. juni 1998 en uttalelse om sikkerheten ved dikalsi-
umfosfat fra bein fra drøvtyggere. Denne uttalelsen ble 
26. og 27. oktober 2000 ajourført av Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål. For å ta hensyn til denne 
vitenskapelige uttalelsen bør det fastsettes krav til fram-
stillingen av dikalsiumfosfat.

3) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 
22. og 23. oktober 1998 en uttalelse om sikkerheten 
ved hydrolyserte proteiner framstilt av storfehuder. 
Denne uttalelsen ble 25. og 26. mai 2000 ajourført av 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål. For å  

 ta hensyn til denne vitenskapelige uttalelsen bør det 
fastsettes krav til framstilling av hydrolyserte proteiner. 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål uttalte at 
en molekylvekt på høyst 10 000 dalton for det endelig 
framstilte produktet kan brukes som en indikator på hvor 
effektiv produksjonsprosessen er.

4) Ved vedtak 2000/766/EF er det fastsatt at markedsføring, 
handel, import og eksport av bearbeidede animalske pro-
teiner til dyr som ikke holdes, oppfôres eller oppdrettes 
for næringsmiddelproduksjon, kan tillates i medlemsstat-
ene. Det bør fastsettes vilkår som sikrer at slike proteiner 
ikke kan benyttes til ikke-godkjente formål.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1.  Medlemsstatene skal tillate fôring med fiskemel til andre 
dyr enn drøvtyggere bare i samsvar med vilkårene fastsatt i 
vedlegg I.

2.  Medlemsstatene skal tillate fôring med dikalsiumfosfat 
til andre dyr enn drøvtyggere bare i samsvar med vilkårene 
fastsatt i vedlegg II.

3.  Medlemsstatene skal tillate fôring med hydrolyserte 
proteiner til andre dyr enn drøvtyggere bare i samsvar med 
vilkårene fastsatt i vedlegg III.

4.  Medlemsstatene skal påse at dikalsiumfosfat og hydroly-
serte proteiner i forbindelse med handel ledsages av et offentlig 
sertifikat som fastsatt i vedlegg IV.

5.  Medlemsstatene skal innen 15 dager etter at dette ved-
tak er trådt i kraft, oversende de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen listen over godkjente bearbeidingsanlegg som 
framstiller fiskemel, dikalsiumfosfat og hydrolyserte pro-
teiner og driver virksomhet i samsvar med vilkårene fastsatt i 
dette vedtak. De andre medlemsstatene og Kommisjonen skal  
umiddelbart underrettes om alle endringer av denne listen.

2005/EØS/27/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 5.1.2001, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 1.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(5) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal påse at fôrvarer, herunder fôr til kjæledyr, 
som inneholder bearbeidede animalske proteiner som definert 
i vedtak 2000/766/EF, unntatt fiskemel, dikalsiumfosfat og 
hydrolyserte proteiner, beregnet på dyr som ikke holdes, opp-
fôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon, blir fram-
stilt ved anlegg som utelukkende bearbeider fôr til slike dyr.

Artikkel 3

1.  Medlemsstatene kan sende bearbeidede animalske pro-
teiner som definert i vedtak 2000/766/EF, til andre medlems-
stater, forutsatt at de er beregnet på bruksområder som ikke er 
forbudt ved artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte vedtak, og bare 
dersom følgende tilleggsvilkår er oppfylt:

a) mottakermedlemsstaten skal ha godtatt å motta de bearbei-
dede animalske proteinene,

b) de bearbeidede animalske proteinene skal ledsages av et 
offentlig sertifikat som fastsatt i vedlegg V,

c) de bearbeidede animalske proteinene skal transporteres i 
forseglede, hermetisk lukkede containere eller kjøretøyer 
slik at de ikke kan falle ut, og sendes direkte til anleggene 
for framstilling av fôr eller fôr til kjæledyr,

d) medlemsstater som sender bearbeidede animalske pro-
teiner til andre medlemsstater, skal ved hjelp av ANIMO- 
systemet(1) underrette vedkommende myndighet på 
bestemmelsesstedet om alle forsendelser som er sendt. 
ANIMO-meldingen skal inneholde ordene «ikke til fôr 
beregnet på dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes for 
næringsmiddelproduksjon»,

e) mottakermedlemsstatene skal ved hjelp av ANIMO- 
systemet underrette vedkommende myndighet på avsen-
derstedet om alle forsendelser som er ankommet; dersom 
slike opplysninger ikke blir gitt, skal avsendermedlems-
staten umiddelbart treffe hensiktsmessige tiltak,

f) mottakermedlemsstaten skal påse at de utpekte anleggene 
på sitt territorium bruker forsendelsen bare til de formål 
som er tillatt.

2.  Medlemsstatene kan eksportere bearbeidede animalske 
proteiner som definert i vedtak 2000/766/EF, til tredjestater, 
forutsatt at de er beregnet på bruksområder som ikke er forbudt 
ved artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte vedtak, og bare dersom 
følgende tilleggsvilkår er oppfylt:

a) før eksport skal det inngås en bilateral avtale med tred-
jestaten, der tredjestaten forplikter seg til å overholde 
den endelige bruken og ikke eksportere de bearbeidede 
animalske proteinene med mindre de inngår i et produkt 
som er beregnet på bruksområder som ikke er forbudt ved 
artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i vedtak 2000/766/EF,

b) de bearbeidede animalske proteinene skal ledsages av et 
offentlig sertifikat som fastsatt i vedlegg V.

Medlemsstater som tillater slik eksport, skal innenfor rammen 
av Den faste veterinærkomité underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om alle vilkår som er avtalt med den 
berørte tredjestaten med sikte på en effektiv gjennomføring av 
dette vedtak.

3.  Medlemsstatene skal påse at importerte bearbeidede ani-
malske proteiner, som definert i vedtak 2000/766/EF, som er 
beregnet på bruksområder som ikke er forbudt ved artikkel 3 
nr. 1 bokstav a) i nevnte vedtak, blir behandlet i samsvar med 
vilkårene fastsatt i artikkel 8 i rådsdirektiv 97/78/EF(2).

4.  Medlemsstatene skal foreta dokumentkontroller og ta 
prøver av fôrmidler og fôrblandinger i hele produksjons- og 
distribusjonskjeden for å sikre at bestemmelsene i dette vedtak 
og i vedtak 2000/766/EF overholdes. Disse kontrollene og 
prøvene skal blant annet tas på driftsenheter der drøvtyggere 
holdes sammen med andre dyrearter.

Medlemsstatene skal innen 31. mai 2001 underrette 
Kommisjonen om resultatene av disse kontrollene.

5.  De ekstra kontrolltiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3, får ikke 
anvendelse på:

– fôr til kjæledyr nevnt i kapittel 4 i vedlegg I til direktiv 
92/118/EØF, og

– produkter som ved artikkel 2 nr. 2 i vedtak 2000/766/EF 
er unntatt fra forbudet fastsatt ved artikkel 2 nr. 1 i nevnte 
vedtak, forutsatt at de eventuelt oppfyller vilkårene fastsatt 
i vedlegg I-III til dette vedtak.

6.  De ekstra kontrolltiltakene fastsatt i nr. 1, får ikke anven-
delse på bearbeidede animalske proteiner nevnt i artikkel 4 
i kommisjonsvedtak 97/735/EF(3), sist endret ved vedtak 
1999/534/EF(4).

Artikkel 4

Artikkel 2 i vedtak 97/735/EF får ikke anvendelse på forsen-
delser med bearbeidede animalske proteiner som ledsages av 
hygienesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i dette 
vedtak.

Artikkel 5

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(1) Kommisjonsvedtak 91/398/EØF (EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30).

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(3) EFT L 294 av 28.10.1997, s. 7.
(4) EFT L 204 av 4.8.1999, s. 37.
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VEDLEGG I

VILKÅR NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1

1.  Fiskemel skal framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende driver med framstilling av fiskemel, og som er 
godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF.

2. Før hver forsendelse av importert fiskemel frigis for fri omsetning på Fellesskapets territorium, skal den analyseres 
i samsvar med kommisjonsdirektiv 98/88/EF(1).

3.  Fiskemel skal transporteres direkte fra bearbeidingsanleggene til virksomhetene som framstiller fôrvarer, med 
kjøretøyer som ikke samtidig transporterer andre fôrmidler. Dersom kjøretøyet etterpå skal brukes til transport av 
andre produkter, skal det rengjøres og kontrolleres grundig før og etter transporten av fiskemel.

4.  Fiskemel skal transporteres direkte fra grensekontrollstasjonen til virksomhetene som framstiller fôrvarer, i sam-
svar med vilkårene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 97/78/EF, med kjøretøyer som ikke samtidig transporterer andre 
fôrmidler. Dersom kjøretøyet etterpå skal brukes til transport av andre produkter, skal det rengjøres og kontrolleres 
grundig før og etter transporten av fiskemel.

5.  Som unntak fra nr. 3 og 4, kan umiddelbar lagring av fiskemel tillates bare dersom det foretas i egne lagringsanlegg 
som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

6.  Fôrvarer som inneholder fiskemel, kan framstilles bare i virksomheter som framstiller fôrvarer og som ikke bear-
beider fôrvarer til drøvtyggere, og som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate at det framstilles fôrvarer til drøvtyg-
gere i virksomheter som også framstiller fôrvarer som inneholder fiskemel til andre dyrearter, dersom:

– transport og lagring av fôrmidler beregnet på drøvtyggere foregår helt atskilt fra fôrmidler som er forbudt til 
fôring av drøvtyggere, og

– anleggene for lagring, transport, framstilling og emballering av fôrblandinger beregnet på drøvtyggere, er helt 
atskilt, og

– registre med opplysninger om kjøp og bruk av fiskemel og salg av fôrvarer som inneholder fiskemel, gjøres 
tilgjengelige for vedkommende myndighet, og

– det foretas rutinekontroller av fôrvarer beregnet på drøvtyggere, for å sikre at det ikke forekommer forbudte 
bearbeidede animalske proteiner som definert i artikkel 1 i vedtak 2000/766/EF.

7.  Fôrvarer som inneholder fiskemel, skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — kan ikke gis til 
drøvtyggere».

8.  Fôrvarer i bulk som inneholder fiskemel, skal transporteres med kjøretøyer som ikke samtidig transporterer fôr til 
drøvtyggere. Dersom kjøretøyet etterpå skal brukes til transport av andre produkter, skal det rengjøres og kontrol-
leres grundig før og etter transporten av fôrvarer i bulk som inneholder fiskemel.

9.  Med unntak av fôr til kjæledyr nevnt i kapittel 4 i vedlegg I til direktiv 92/118/EØF, skal bruk og lagring av fôrvarer 
som inneholder fiskemel, være forbudt på driftsenheter der det holdes, oppfôres eller oppdrettes drøvtyggere for 
næringsmiddelproduksjon.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate bruk og lagring av fôrvarer som inne-
holder fiskemel, på driftsenheter der det holdes drøvtyggere, dersom de kan fastslå at det blir gjennomført tiltak på 
driftsenheten for å hindre at fôrvarer som inneholder fiskemel, gis til drøvtyggere.

(1) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 45.
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VEDLEGG II

VILKÅR NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2

1.  Dikalsiumfosfat skal framstilles i bearbeidingsanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF.

2.  Dikalsiumfosfat fra avfettede bein skal:

– være framstilt av bein egnet til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem,

– være framstilt ved en prosess som sikrer at alt beinmateriale finknuses og avfettes med varmt vann og  
behandles med fortynnet saltsyre (med en minimumskonsentrasjon på 4 % og pH < 1,5) i et tidsrom på minst 
to dager, etterfulgt av en behandling av den fosforvæsken som framkommer, med kalk, slik at det ved en pH 
på 4-7 utfelles dikalsiumfosfat, som til slutt lufttørkes ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og 
en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C, eller ved en tilsvarende prosess som er godkjent etter framgangs-
måten i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.

3.  Fôrvarer som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, kan framstilles bare i virksomheter som framstiller 
fôrvarer og som ikke bearbeider fôrvarer til drøvtyggere, og som er godkjent for dette formålet av vedkommende 
myndighet.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate at det framstilles fôrvarer til drøvtyg-
gere i virksomheter som også framstiller fôrvarer som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein til andre 
dyrearter, dersom:

– transport og lagring av fôrmidler beregnet på drøvtyggere, foregår helt atskilt fra fôrmidler som er forbudt til 
fôring av drøvtyggere, og

– anleggene for lagring, transport, framstilling og emballering av fôrblandinger beregnet på drøvtyggere, er helt 
atskilt, og

– registre med opplysninger om kjøp og bruk av dikalsiumfosfat fra avfettede bein og salg av fôrvarer som 
inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet, og

– det foretas rutinekontroller av fôrvarer beregnet på drøvtyggere, for å sikre at det ikke forekommer forbudte 
bearbeidede animalske proteiner som definert i artikkel 1 i vedtak 2000/766/EF.

4.  Fôrvarer som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, skal være tydelig merket med ordene «inneholder 
dikalsiumfosfat fra avfettede bein — kan ikke gis til drøvtyggere».

5.  Fôrvarer i bulk som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, skal transporteres med kjøretøyer som ikke 
samtidig transporterer fôr til drøvtyggere. Dersom kjøretøyet etterpå skal brukes til transport av andre produkter, 
skal det rengjøres og kontrolleres grundig før og etter transporten av fôrvarer i bulk som inneholder dikalsiumfosfat 
fra avfettede bein.

6.  Med unntak av fôr til kjæledyr nevnt i kapittel 4 i vedlegg I til direktiv 92/118/EØF, skal bruk og lagring av  
fôrvarer som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, være forbudt på driftsenheter der det holdes, oppfôres 
eller oppdrettes drøvtyggere for næringsmiddelproduksjon.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate bruk og lagring av fôrvarer som inne-
holder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, på driftsenheter der det holdes drøvtyggere, dersom de kan fastslå at det 
blir gjennomført tiltak på driftsenheten for å hindre at fôrvarer som inneholder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, 
gis til drøvtyggere.
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VEDLEGG III

VILKÅR NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 3

1.  Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn skal:

– være framstilt av huder og skinn fra dyr som er slaktet på et slakteri, og hvis skrotter er vurdert som egnet til 
konsum etter kontroll ante mortem og post mortem,

– være framstilt ved en produksjonsprosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere kontamineringen 
av huder og skinn mest mulig, bearbeiding av råmaterialet ved at det legges i saltlake, kalkes og vaskes inten-
sivt, før materialet utsettes for en pH på > 11 i > tre timer ved en temperatur > 80 °C, etterfulgt av varmebe-
handling ved > 140 °C i 30 minutter ved > 3,6 bar, eller ved en tilsvarende produksjonsprosess som er godkjent 
etter framgangsmåten i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF,

– være framstilt i et bearbeidingsanlegg som utelukkende driver med framstilling av hydrolyserte proteiner, 
og som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 
90/667/EØF,

– gjennomgå stikkprøvekontroll etter bearbeidingen som viser en molekylvekt på under 10 000 dalton.

2.  Fôrvarer som inneholder hydrolyserte proteiner, kan framstilles bare i anlegg som framstiller fôrvarer og som ikke 
bearbeider fôrvarer til drøvtyggere, og som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate at det framstilles fôrvarer til drøvtyg-
gere i virksomheter som også framstiller fôrvarer som inneholder hydrolyserte proteiner til andre dyrearter, der-
som:

– transport og lagring av fôrmidler beregnet på drøvtyggere, foregår helt atskilt fra fôrmidler som er forbudt til 
fôring av drøvtyggere, og

– anleggene for lagring, transport, framstilling og emballering av fôrblandinger beregnet på drøvtyggere, er helt 
atskilt, og

– registre med opplysninger om kjøp og bruk av hydrolyserte proteiner og salg av fôrvarer som inneholder 
hydrolyserte proteiner, gjøres tilgjengelige for vedkommende myndighet, og

– det foretas rutinekontroller av fôrvarer beregnet på drøvtyggere, for å sikre at det ikke forekommer forbudte 
bearbeidede animalske proteiner som definert i artikkel 1 i vedtak 2000/766/EF.

3.  Fôrvarer som inneholder hydrolyserte proteiner, skal være tydelig merket med ordene «inneholder hydrolyserte 
proteiner — kan ikke gis til drøvtyggere».

4.  Fôrvarer i bulk som inneholder hydrolyserte proteiner, skal transporteres med kjøretøyer som ikke samtidig trans-
porterer fôr til drøvtyggere. Dersom kjøretøyet etterpå skal brukes til transport av andre produkter, skal det rengjø-
res og kontrolleres grundig før og etter transporten av fôrvarer i bulk som inneholder hydrolyserte proteiner.

5.  Med unntak av fôr til kjæledyr nevnt i kapittel 4 i vedlegg I til direktiv 92/118/EØF, skal bruk og lagring av  
fôrvarer som inneholder hydrolyserte proteiner, være forbudt på driftsenheter der det holdes, oppfôres eller opp-
drettes drøvtyggere for næringsmiddelproduksjon.

 Som unntak fra denne bestemmelsen, kan vedkommende myndighet tillate bruk og lagring av fôrvarer som 
inneholder hydrolyserte proteiner, på driftsenheter der det holdes drøvtyggere, dersom de kan fastslå at det blir  
gjennomført tiltak på driftsenheten for å hindre at fôrvarer som inneholder hydrolyserte proteiner, gis til drøvtyg-
gere.
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VEDLEGG IV

HYGIENESERTIFIKAT

for hydrolyserte proteiner fra huder og skinn/dikalsiumfosfat fra avfettede bein(1), beregnet på handel  
innenfor Fellesskapet

Hygienesertifikatets referansenummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mottakermedlemsstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opprinnelsesstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansvarlig departement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attesterende myndighet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  Identifikasjon av forsendelsen

Hydrolyserte proteiner av/dikalsiumfosfat fra avfettede bein av(1):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(art)

Emballasjens art:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Antall kolli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nettovekt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Partiets produksjonsnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II.  Forsendelsens opprinnelse

 Adresse og godkjenningsnummer til bearbeidingsanlegget:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

III.  Forsendelsens bestemmelsessted

De hydrolyserte proteinene / dikalsiumfosfatet fra avfettede bein(1) sendes

fra:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(lastested)

til:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(mottakerstat og bestemmelsessted)

med følgende transportmiddel:

—  type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

—  registreringsnummer eller fartøyets navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Forseglingens nummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Avsenderens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mottakerens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(1) Stryk det som ikke passer.
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IV.  Hygieneattestasjon

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at produktet beskrevet ovenfor:

—  er framstilt i et anlegg som er godkjent i samsvar med direktiv 90/667/EØF,

—  er framstilt i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg II/vedlegg III(12) til vedtak 2001/9/EF og kan ikke  
brukes som fôr til drøvtyggere,

—  er blitt undersøkt gjennom en stikkprøvekontroll av hvert parti og at produktet har en molekylvekt på under  
10 000 dalton(1).

Utstedt i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sted)  (dato)

 

  Stempel(2)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 (den offentlige veterinærens underskrift)(2)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
 (navn med blokkbokstaver, tittel og stilling)

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Underskriften og stempelet skal ha en annen farge enn den trykte teksten.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/10 2.6.2005

VEDLEGG V

HYGIENESERTIFIKAT

for bearbeidede animalske proteiner som definert ved vedtak 2000/766/EF, unntatt fôr til kjæledyr nevnt i  
kapittel 4 i vedlegg I til direktiv 92/118/EØF og bearbeidede animalske proteiner oppført i artikkel 2 nr. 2 
i nevnte vedtak, beregnet på bruksområder som ikke er forbudt ved artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i vedtak  

2000/766/EF, og beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller eksport til tredjestater

Hygienesertifikatets referansenummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mottakerstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opprinnelsesstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansvarlig departement:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attesterende myndighet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.  Identifikasjon av forsendelsen

Det bearbeidede animalske proteinets eller produktets art:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bearbeidet animalsk protein av:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                     (art)

Emballasjens art:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Antall kolli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nettovekt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Partiets produksjonsnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II.  Forsendelsens opprinnelse

 Adresse og godkjenningsnummer til bearbeidingsanlegget:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

III.  Forsendelsens bestemmelsessted

De bearbeidede animalske proteinene sendes

fra:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(lastested)

til:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(mottakerstat og bestemmelsessted)

med følgende transportmiddel:

—  type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

—  registreringsnummer eller fartøyets navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Forseglingens nummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Avsenderens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mottakerens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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IV.  Hygieneattestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at produktet beskrevet ovenfor:

—  er framstilt i et anlegg som er godkjent i samsvar med direktiv 90/667/EØF,

—  inneholder bearbeidede animalske proteiner som definert ved vedtak 2000/766/EF, og kan ikke brukes som fôr 
til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon.

Utstedt i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sted)  (dato)

 

  Stempel(2)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 (den offentlige veterinærens underskrift)(1)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
 (navn med blokkbokstaver, tittel og stilling)

(1) Underskriften og stempelet skal ha en annen farge enn den trykte teksten. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2001

om endring med hensyn til hydrolysert protein av kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som 
er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med 

overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

[meddelt under nummer K(2001) 462]

(2001/165/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

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(1), sist endret 
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4,

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(3), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(4), særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-
nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater(5), særlig artikkel 22, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 2000/766/EF av 4. desember 2000 om 
visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongi-
form encefalopati og fôring med animalske proteiner(6) 
forbys fôring med bearbeidede animalske proteiner til 
visse produksjonsdyr. Forbudet gjelder ikke visse bear-
beidede animalske proteiner på vilkår fastsatt i vedtak 
2001/9/EF.

2) På grunn av den seneste utviklingen i BSE-situasjonen 
innenfor Fellesskapet har noen medlemsstater vedtatt 
supplerende ensidige vernetiltak.

3) I lys av situasjonen oppfordret Rådet 4. desember 2000 
Kommisjonen til å anmode Styringskomiteen for viten-
skapelige spørsmål om å vurdere de ensidige, midler 

 tidige vernetiltakene som visse medlemsstater har ved-
tatt, og å vedta hensiktsmessige tiltak.

4) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål avgav 
12. januar 2001 en uttalelse om de spørsmål som 
Kommisjonens kontorer hadde stilt som følge av en 
anmodning fra Rådet for Den europeiske union (land-
bruk) av 4. desember 2000 om sikkerheten med hensyn 
til BSE i forbindelse med visse former for vev og visse 
produkter av animalsk opprinnelse. I uttalelsen behandles 
sikkerheten i forbindelse med hydrolyserte proteiner 
framstilt av annet animalsk materiale enn huder og skinn. 
For å ta hensyn til den vitenskapelige uttalelsen innenfor 
rammen av vedtak 2000/766/EF er det nødvendig å fast-
sette krav til produksjonen av hydrolyserte proteiner.

5) Usikkerhet om tolkningen av artikkel 2 i vedtak 2001/9/EF  
har gjort det vanskelig å gjennomføre vedtakets bestem-
melser. Derfor bør bestemmelsen i artikkelen gjøres 
tydeligere og artikkel 1 bør endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2001/9/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 1, 2 og 3 erstattes «andre dyr enn drøvtyg-
gere» med «produksjonsdyr omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i 
vedtak 2000/766/EF, unntatt drøvtyggere».

2. Artikkel 2 skal lyde:

 «Artikkel 2

 Medlemsstatene skal påse at fôrvarer, herunder fôr til 
kjæledyr, som er beregnet på andre dyr enn produksjons-
dyr omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i vedtak 2000/766/EF, og 
som inneholder visse bearbeidede animalske proteiner i 
henhold til det vedtaket, ikke produseres ved anlegg som 
framstiller fôr til produksjonsdyr.

2005/EØS/27/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 1.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(5) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(6) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
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 Dersom fôrvarene framstilles av bearbeidede animalske  
proteiner bare i form av fiskemel, dikalsiumfosfat og 
hydrolyserte proteiner, kan de produseres ved anlegg 
som framstiller fôr til produksjonsdyr unntatt drøvtyg-
gere i samsvar med vedlegg I nr. 6, vedlegg II nr. 3 og 
vedlegg III nr. 2.»

3. Nr. 1 i vedlegg III skal lyde:

«1. Hydrolyserte proteiner framstilt av fisk, fjær, huder og 
skinn skal

— være framstilt i et bearbeidingsanlegg som ute-
lukkende driver med framstilling av hydrolyserte 
proteiner, og som er godkjent for dette formålet av 
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 
nr. 2 i direktiv 90/667/EØF,

— tas prøve av etter bearbeiding og ha en mole- 
kylvekt på under 10 000 dalton.

 Dessuten skal hydrolyserte proteiner fra huder og 
skinn

— være framstilt av huder og skinn fra dyr som er 
slaktet på et slakteri, og hvis skrotter er vurdert 
som egnet til konsum etter kontroll ante mortem og 
post mortem, og

— være framstilt ved en produksjonsprosess som 
omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere 
kontaminering av huder og skinn mest mulig, 
bearbeiding av råvarene ved at de legges i saltlake, 
kalkes og skylles intensivt før materialet utsettes 
for en pH på over 11 i mer enn tre timer ved en 
temperatur på over 80 ºC etterfulgt av varmebe-
handling ved over 140 ºC i 30 minutter ved over 
3,6 bar, eller ved en tilsvarende produksjons-
prosess godkjent etter framgangsmåten fastsatt i  
artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.»

4. I tittelen på hygienesertifikatet fastsatt i vedlegg IV utgår 
ordene «fra huder og skinn».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. mars 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2002

om endring av rådsvedtak 2000/766/EF og kommisjonsvedtak 2001/9/EF med hensyn til overførbar spongiform  
encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

[meddelt under nummer K(2002) 1277]

(2002/248/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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(1), sist endret 
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4,

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(3), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF, særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning 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(4), særlig artikkel 22, og  

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsvedtak 2000/766/EF av 4. desember 2000 om visse 
vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati og fôring med animalske proteiner(5) 
forbyr fôring med bearbeidede animalske proteiner til 
visse produksjonsdyr. Dette forbudet gjelder ikke for 
visse bearbeidede animalske proteiner som er underlagt 
vilkårene fastsatt i kommisjonsvedtak 2001/9/EF(6), 
endret ved vedtak 2001/165/EF(7).

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(8), forbyr fôring med bearbeidede og 
ubearbeidede proteiner fra pattedyr til drøvtyggere. 
 

 Anvendelsen av den aktuelle bestemmelsen ble utsatt ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2002(9).

3) Forbudet mot fôring med bearbeidede animalske proteiner 
til visse produksjonsdyr oppført i vedtak 2000/766/EF 
bør utvides til å gjelde fôring av drøvtyggere med alle 
animalske proteiner for å sikre sammenheng og unngå 
enhver risiko for overføring av BSE. Visse animalske 
proteiner som ikke utgjør noen BSE-risiko og som ikke 
hindrer kontroll, bør fortsatt tillates. 

4) Egg og eggprodukter utgjør ingen risiko for overførbar 
spongiform encefalopati. Derfor skal det tillates å fôre 
produksjonsdyr med egg og eggprodukter.

5) Når det gjelder fôring av andre dyr enn drøvtyggere, bør 
det fastsettes klare regler for framstilling av fiskemel 
for anlegg som produserer både fisk og fiskeprodukter 
beregnet på konsum og fiskemel til fôr.

6) Vedtak 2000/766/EF og 2001/9/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 2 i vedtak 2000/766/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1.  Medlemsstatene skal forby fôring:

a) av drøvtyggere med animalske proteiner,

b) med bearbeidede animalske proteiner til produksjonsdyr 
som holdes, oppfôres eller oppdrettes for næringsmidd
elproduksjon.»

2005/EØS/27/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 84 av 28.3.2001, s. 71, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 1.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 
(4) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(5) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32. 
(6) EFT L 2 av 5.1.2001, s. 32. 
(7) EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43. 
(8) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. (9) EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4. 
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2. I nr. 2 skal siste strekpunkt lyde:

«—  melk og melkeprodukter, egg og eggprodukter.»

Artikkel 2

I vedlegg I til vedtak 2001/9/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Fiskemel skal framstilles i bearbeidingsbedrifter som 
utelukkende beskjeftiger seg med framstilling av 
fiskeprodukter, som skal godkjennes til dette formål 
av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 
nr. 2 i rådsdirektiv 90/667/EØF.» 

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2002.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 999/2001

av 22. mai 2001

om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar  
spongiform encefalopati(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Flere forskjellige typer overførbar spongiform encefa-
lopati (TSE) har i flere år forekommet atskilt hos men-
nesker og dyr. Bovin spongiform encefalopati (BSE) ble 
først konstatert hos storfe i 1986 og ble i årene etterpå 
konstatert hos andre dyrearter. En ny variant av Creutz-
feldt-Jakobs sykdom ble beskrevet i 1996. Det framkom-
mer stadig flere bevis på likhet mellom BSE-agensen og 
agensen som forårsaker den nye varianten av Creutzfeldt-
Jakobs sykdom.

2) Siden 1990 har Fellesskapet vedtatt en rekke tiltak for 
å verne folkehelsen og dyrehelsen mot risikoen for 
BSE. Disse tiltakene bygger på vernebestemmelsene 
i direktivene om dyrehelsetiltak. På bakgrunn av den 
risikoen som visse typer TSE utgjør for folkehelsen og 
dyrehelsen, bør det vedtas særlige regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde disse.

3) Denne forordning vedrører folkehelsen direkte og er rele-
vant for det indre markeds funksjon. Den omfatter pro-
dukter både i og utenfor traktatens vedlegg I. Traktatens 
artikkel 152 nr. 4 bokstav b) bør derfor være det rettslige 
grunnlag.

4) Kommisjonen har innhentet vitenskapelige uttalelser 
om flere TSE-spørsmål, særlig fra Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål og Vitenskapskomiteen for 
veterinære tiltak knyttet til folkehelsen. Disse uttalelsene 
omfatter råd om tiltak for å redusere den mulige risikoen 
for mennesker og dyr som følge av eksponering for infi-
serte animalske produkter. 

5) Disse reglene bør få anvendelse på produksjon og mar-
kedsføring av levende dyr og produkter av animalsk 
opprinnelse. Det er imidlertid ikke nødvendig at de får 
anvendelse på kosmetiske produkter og legemidler, medi-
sinsk utstyr eller utgangsmateriale eller halvfabrikata til 
disse som andre særlige regler får anvendelse på, særlig 
regler som forbyr bruk av spesifisert risikomateriale. De 
bør heller ikke få anvendelse på produkter av animalsk 
opprinnelse som ikke utgjør noen risiko for folkehelsen 
eller dyrehelsen, siden de er beregnet på andre formål enn 
produksjon av næringsmidler, fôrvarer eller gjødsel. Det 
er derimot nødvendig å sikre at produkter av animalsk 
opprinnelse som ikke omfattes av denne forordning, hol-
des atskilt fra produktene som omfattes av forordningen, 
med mindre de minst oppfyller de samme helsemessige 
standardene som disse.

6) Det bør fastsettes at Kommisjonen kan treffe vernetiltak 
i tilfeller der vedkommende myndighet i en medlems-
stat eller en tredjestat ikke har truffet tilstrekkelige tiltak 
overfor en TSE-risiko.

7) Det bør fastsettes en framgangsmåte for å bestemme den 
epidemiologiske statusen i en medlemsstat, en tredjestat 
eller en region i en av disse (heretter kalt «stater eller 
regioner») med hensyn til BSE, på grunnlag av risikoen 
for forekomst (engelsk: «incident risk»), spredning og 

2005/EØS/27/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT C 45 av 19.2.1999, s. 2 og EFT C 120 E av 24.4.2001, s. 89.
(2) EFT C 258 av 10.9.1999, s. 19.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. mai 2000 (EFT C 59 av 23.2.2001, s. 93), 

Rådets felles holdning av 12. februar 2001 (EFT C 88 av 19.3.2001, s. 1) og 
europaparlamentsbeslutning av 3. mai 2001.
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menneskers eksponering ut fra de opplysningene som 
foreligger. Medlemsstater og tredjestater som velger ikke 
å søke om å få sin status bestemt, bør av Kommisjonen 
klassifiseres i en kategori på grunnlag av alle de opplys-
ningene den har tilgjengelig.

8) Medlemsstatene bør innføre opplæringsprogrammer for 
personer som deltar i arbeidet med å forebygge og 
bekjempe TSE, og for veterinærer, gårdbrukere og arbei-
dere som er beskjeftiget med transport, markedsføring og 
slakting av produksjonsdyr.

9) Medlemsstatene må hvert år gjennomføre et program for 
overvåking av BSE og skrapesyke og underrette Kom-
misjonen og de andre medlemsstatene om resultatene av 
programmet og om forekomst av alle andre typer TSE.

10) Visse drøvtyggervev bør betegnes som spesifisert risi-
komateriale på grunnlag av TSEs patogenese og den 
epidemiologiske statusen i den staten eller regionen som 
det berørte dyret har opprinnelse eller opphold i. Det 
spesifiserte risikomaterialet må fjernes og destrueres på 
en slik måte at all risiko for folkehelsen og dyrehelsen 
unngås. Særlig bør det ikke markedsføres til bruk i 
produksjon av næringsmidler, fôrvarer eller gjødsel. Det 
bør imidlertid kunne oppnås et tilsvarende nivå på hel-
severnet ved hjelp av et kartleggingsforsøk for TSE som 
gjennomføres på enkeltdyr så snart forsøket er godkjent. 
Slaktemetoder som medfører risiko for at hjernemateriale 
kan kontaminere annet vev, bør ikke tillates i andre stater 
eller regioner enn dem som har lavest risiko for BSE.

11) Det bør treffes tiltak for å forebygge at TSE overføres til 
mennesker eller dyr ved å forby at visse kategorier dyr 
fôres med visse kategorier animalsk protein, og at visse 
former for drøvtyggermateriale brukes i næringsmidler. 
Disse forbudene bør stå i forhold til den aktuelle risi-
koen.

12) Enhver mistanke om forekomst av TSE hos et dyr bør 
meldes til vedkommende myndighet som umiddelbart 
skal treffe alle hensiktsmessige tiltak, herunder innføre 
restriksjoner på forflytning av dyret som er under mistan-
ke, i påvente av resultatene av undersøkelsen eller slakte 
dyret under offentlig tilsyn. Dersom vedkommende myn-
dighet ikke kan utelukke muligheten for TSE, bør den 
sørge for at hensiktsmessige undersøkelser foretas, og 
at skrotten holdes under offentlig tilsyn til det er stilt en 
diagnose.

13) Dersom forekomst av TSE bekreftes offisielt, bør ved-
kommende myndighet treffe alle nødvendige tiltak, her-
under sørge for at skrotten destrueres, gjennomføre en 
undersøkelse for å finne fram til alle dyr som er i fare 
for å bli angrepet, og innføre restriksjoner på forflytning 
av disse dyrene og produktene av animalsk opprinnelse. 

Eierne bør snarest mulig få erstatning for tapet av dyr 
og produkter av animalsk opprinnelse som destrueres i 
henhold til denne forordning.

14) Medlemsstatene bør utarbeide beredskapsplaner for de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes ved et eventuelt 
utbrudd av BSE. Disse planene bør godkjennes av Kom-
misjonen. Virkeområdet for denne bestemmelsen bør 
kunne utvides slik at den også omfatter andre typer TSE 
enn BSE.

15) Det bør fastsettes bestemmelser om markedsføring av 
visse levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse. 
Ved de gjeldende fellesskapsreglene om identifikasjon og 
registrering av storfe er det opprettet et system som gjør 
det mulig å spore dyrene tilbake til mordyret og opprin-
nelsesbesetningen i samsvar med internasjonale stan-
darder. Det bør innføres tilsvarende garantier for storfe 
som importeres fra tredjestater. Dyrene og produktene av 
animalsk opprinnelse som omfattes av disse reglene, og 
som inngår i handelen innenfor Fellesskapet, eller som 
importeres fra tredjestater, bør ledsages av sertifikatene 
som kreves i henhold til Fellesskapets regelverk, eventu-
elt utfylt i samsvar med denne forordning.

16) Markedsføring av visse produkter av animalsk opprin-
nelse framstilt av storfe i høyrisikoregioner, bør forbys. 
Dette forbudet bør imidlertid ikke få anvendelse på visse 
produkter av animalsk opprinnelse som framstilles under 
kontrollerte forhold, når det kan fastslås at risikoen er lav 
for at dyrene som produktene framstilles av, er infisert av 
TSE.

17) For å sikre at reglene for å forebygge, bekjempe og 
utrydde TSE overholdes, bør det tas prøver til laborato-
rieundersøkelser på grunnlag av en fastsatt protokoll som 
gjør det mulig å få et fullstendig epidemiologisk bilde av 
TSE-situasjonen. For å sikre ensartede undersøkelsesme-
toder og -resultater, bør det opprettes referanselabora-
torier på nasjonalt plan og fellesskapsplan og innføres 
pålitelige vitenskapelige metoder, herunder særlige hur-
tigprøver for TSE. Hurtigprøver bør brukes i størst mulig 
grad.

18) Det bør foretas EF-inspeksjoner i medlemsstatene for 
å sikre en ensartet gjennomføring av kravene om å 
forebygge, bekjempe og utrydde TSE, og det bør også 
innføres bestemmelser om gjennomføring av kontroll-
ordninger. For å sikre at tredjestater ved import til Felles-
skapet av levende dyr og produkter av animalsk opprin-
nelse gir garantier som tilsvarer garantiene som gjelder i 
Fellesskapet, bør det gjennomføres fellesskapskontroller 
og -inspeksjoner på stedet for å kontrollere at de ekspor-
terende tredjestatene overholder importvilkårene.
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19) Handelsregulerende tiltak for TSE bør bygge på inter-
nasjonale standarder, retningslinjer eller anbefalinger 
dersom slike finnes. Vitenskapelig begrunnede tiltak som 
gir et høyere helsevernnivå, kan imidlertid vedtas dersom 
det hensiktsmessige helsevernnivået ikke kan oppnås ved 
tiltak som bygger på de relevante internasjonale standar-
dene, retningslinjene eller anbefalingene.

20) Denne forordning bør gjennomgås på nytt når det forelig-
ger nye vitenskapelige opplysninger.

21) I forbindelse med denne forordning bør det treffes nød-
vendige overgangstiltak, særlig med hensyn til reglene 
for bruk av spesifisert risikomateriale.

22) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslut-
ning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 
nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-
myndighet som er tillagt Kommisjonen(1).

23) For å kunne gjennomføre denne forordning bør det fast-
settes framgangsmåter for et nært og effektivt samarbeid 
mellom Kommisjonen og medlemsstatene innenfor Den 
faste veterinærkomité, Den faste komité for fôrvarer og 
Den faste komité for næringsmidler.

24) Ettersom bestemmelsene om gjennomføring av denne 
forordning er allmenne tiltak som fastlagt i artikkel 2 i 
beslutning 1999/468/EF, bør de vedtas etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 5 i nevnte beslutning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Virkeområde

1. Denne forordning fastsetter regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og markeds-
føring av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse og 
i visse særlige tilfeller på eksport av disse.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) kosmetiske produkter, legemidler eller medisinsk utstyr 
eller utgangsmateriale eller halvfabrikata til disse,

b) produkter, eller utgangsmateriale eller halvfabrikata til 
disse, som ikke er beregnet på bruk i næringsmidler, fôrva-
rer eller gjødsel,

c) produkter av animalsk opprinnelse beregnet på utstilling, 
undervisning, forskning, særlige undersøkelser eller analy-
ser, forutsatt at disse produktene ikke senere blir konsumert 
eller brukt av mennesker eller av andre dyr enn dem som 
holdes med sikte på de aktuelle forskningsprosjektene,

d) levende dyr som brukes i eller er beregnet på forskning.

Artikkel 2

Atskillelse av levende dyr og produkter av animalsk opp-
rinnelse

For å unngå at levende dyr eller produkter av animalsk opprin-
nelse nevnt i artikkel 1 nr. 1, krysskontamineres eller erstattes 
med produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c), eller 
med levende dyr nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d), skal de all-
tid holdes atskilt, med mindre slike levende dyr eller produkter 
av animalsk opprinnelse blir avlet eller framstilt under minst de 
samme helsevernvilkår med hensyn til TSE.

Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning menes med:

a) «TSE»: alle typer overførbar spongiform encefalopati, 
unntatt dem som forekommer hos mennesker,

b) «markedsføring»: enhver aktivitet med det formål å selge 
levende dyr eller produkter av animalsk opprinnelse 
som omfattes av denne forordning, til en tredjemann i 
Fellesskapet, eller enhver annen form for levering, mot 
betaling eller gratis, til en slik tredjemann, eller lagring 
med henblikk på senere levering til en slik tredjemann,

c) «produkter av animalsk opprinnelse»: ethvert produkt som 
er framstilt av eller inneholder et produkt som er fram-
stilt av et dyr som omfattes av bestemmelsene i direktiv 
89/662/EØF(2) eller direktiv 90/425/EØF(3),

d) «utgangsmateriale»: råstoffer eller andre produkter av ani-
malsk opprinnelse som produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 
bokstav a) og b) er framstilt av eller ved hjelp av,

e) «vedkommende myndighet»: den sentrale myndigheten i 
en medlemsstat som har myndighet til å sikre at kravene 
i denne forordning overholdes, eller enhver annen myn-
dighet som den sentrale myndigheten har delegert denne 
myndigheten til, særlig med hensyn til kontroll av fôrvarer; 
definisjonen skal, når det er hensiktsmessig, også omfatte 
tilsvarende myndighet i en tredjestat,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

(2) Rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll 
ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det 
indre marked (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13). Direktivet sist endret ved 
rådsdirektiv 92/118/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49).

(3) 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 (EFT L 224 
av 18.8.1990, s. 29). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 92/118/EØF.
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f) «kategori»: en av klassifiseringskategoriene nevnt i kapit-
tel C i vedlegg II,

g) «spesifisert risikomateriale»: vevet nevnt i vedlegg V; med 
mindre annet er angitt, omfatter denne definisjonen ikke 
produkter som inneholder eller er framstilt av slikt vev,

h) «dyr som er mistenkt for å være angrepet eller infisert 
av TSE»: levende, slaktede eller døde dyr som har tegn 
på eller har hatt tegn på nevrologiske forstyrrelser eller 
atferdsforstyrrelser eller en gradvis svekkelse av allmenn-
tilstanden som følge av forstyrrelser i sentralnervesyste-
met, og som det er innhentet opplysninger om på grunnlag 
av en klinisk undersøkelse, reaksjon på behandling, kon-
troll post mortem eller laboratorieanalyse ante mortem 
eller post mortem som ikke gjør det mulig å stille en annen 
diagnose. Storfe som har gitt positivt resultat ved en egen 
hurtigprøve for BSE, skal mistenkes for å være angrepet av 
bovin spongiform encefalopati (BSE),

i) «driftsenhet»: ethvert sted der dyr som omfattes av denne 
forordning, holdes, oppdrettes, håndteres eller utstilles,

j) «prøvetaking»: når det tas prøver av dyr eller deres miljø 
eller av produkter av animalsk opprinnelse slik at det 
sikres en statistisk riktig representasjon, med det formål 
å diagnostisere en sykdom, fastslå slektskap, overvåke 
dyrehelsen eller kontrollere at det ikke forekommer mikro-
biologiske agenser eller visse materialer i produkter av 
animalsk opprinnelse,

k) «gjødsel»: ethvert stoff som inneholder produkter av ani-
malsk opprinnelse, og som brukes på jorden for å fremme 
planteveksten; det kan omfatte fordøyelsesrester fra bio-
gassproduksjon eller kompostering,

l) «hurtigprøver»: analysemetodene nevnt i vedlegg X kapit-
tel C nr. 4 som gir resultater i løpet av 24 timer,

m) «alternative prøver»: prøvene nevnt i artikkel 8 nr. 2 som 
brukes som alternativ til å trekke tilbake spesifisert risiko-
materiale.

2. De særlige definisjonene fastsatt i vedlegg I, får også 
anvendelse.

3. Når betegnelsene i denne forordning ikke er definert 
i nr. 1 eller i vedlegg I, får de relevante definisjonene i for-
ordning (EF) nr. 1760/2000(1) og definisjonene i eller i hen-
hold til direktiv 64/432/EØF(2), 89/662/EØF, 90/425/EØF og  
91/68/EØF(3) anvendelse så langt det er vist til dem i denne 
teksten.

Artikkel 4

Vernetiltak

1. Med hensyn til gjennomføringen av vernetiltak får 
prinsippene og bestemmelsene i artikkel 9 i direktiv  
89/662/EØF, artikkel 10 i direktiv 90/425/EØF, artikkel 18 i 
direktiv 91/496/EØF(4) og artikkel 22 i direktiv 97/78/EF(5) 
anvendelse.

2. Vernetiltakene skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 24 nr. 2, og Europaparlamentet skal samtidig under-
rettes om tiltakene og begrunnelsen for dem.

KAPITTEL II

BESTEMMELSE AV BSE-STATUS

Artikkel 5

Klassifisering

1. BSE-statusen i en medlemsstat, en tredjestat eller en 
av deres regioner (heretter kalt «stater eller regioner») kan 
bestemmes bare på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg II 
kapittel A og resultatene av en risikoanalyse som identifiserer 
alle potensielle faktorer for forekomsten av BSE som definert 
i vedlegg II kapittel B, og hvordan de utvikler seg over tid.

Medlemsstater og tredjestater som ønsker å bli stående på listen 
over tredjestater som er godkjent for eksport til Fellesskapet av 
levende dyr eller produkter som omfattes av denne forordning, 
skal framlegge for Kommisjonen en søknad om å få sin BSE-
status bestemt, ledsaget av relevante opplysninger om kriteri-
ene nevnt i vedlegg II kapittel A, de potensielle risikofaktorene 
fastsatt i vedlegg II kapittel B, og hvordan de utvikler seg over 
tid.

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

(2) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved 
handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 29.7.1964, 
s. 1977/64). Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/20/EF (EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35).

(3) Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 
handel med sau og geit innenfor Fellesskapet (EFT L 46 av 19.2.1991,  
s. 19). Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 94/953/EF (EFT L 371 
av 31.12.1994, s. 14).

(4) 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 (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). Direktivet sist endret ved 
direktiv 96/43/EF (EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(5) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene 
for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9).
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2. Det skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, 
og idet det tas hensyn til kriteriene og de potensielle risiko-
faktorene nevnt i nr. 1, gjøres et vedtak om hver søknad for 
å klassifisere medlemsstaten eller tredjestaten eller regionen i 
medlemsstaten eller tredjestaten som framla søknaden, i en av 
kategoriene fastsatt i vedlegg II kapittel C.

Dette vedtaket skal gjøres innen seks måneder etter at søkna-
den og de relevante opplysningene nevnt i nr. 1 annet ledd, ble 
framlagt. Dersom Kommisjonen finner at underlagsmaterialet 
ikke inneholder opplysningene fastsatt i vedlegg II kapittel A 
og B, skal den be om at ytterligere opplysninger framlegges 
innen en frist som skal fastsettes. Det endelige vedtaket skal 
deretter gjøres innen seks måneder etter at alle opplysningene 
er framlagt.

Etter at Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) har fast-
satt en framgangsmåte for å klassifisere stater i kategorier, og 
dersom OIE har klassifisert søkerstaten i en av disse kategori-
ene, kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, 
eventuelt gjøres vedtak om en ny vurdering av Fellesskapets 
kategorisering av den berørte staten i samsvar med første ledd 
i dette nummer.

3. Dersom Kommisjonen finner at opplysningene som en 
medlemsstat eller tredjestat framlegger i samsvar med bestem-
melsene i vedlegg II kapittel A og B, er ufullstendige eller 
uklare, kan den etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2, bestemme BSE-statusen i den berørte medlemsstaten 
eller tredjestaten på grunnlag av en fullstendig risikoanalyse.

En slik risikoanalyse forutsetter at det utarbeides en fullstendig 
statistisk oversikt over den epidemiologiske situasjonen med 
hensyn til TSE i søkermedlemsstaten eller -tredjestaten på 
grunnlag av bruken av hurtigprøver i en kartleggingsrutine. 
Kommisjonen skal ta hensyn til klassifiseringskriteriene som 
OIE bruker.

Hurtigprøvene skal godkjennes for dette formål etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, og oppføres på listen 
som er fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 4.

Slike kartleggingsrutiner kan også brukes av medlemsstater 
eller tredjestater som ønsker at Kommisjonen etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, skal godkjenne klassifiserin-
gen de har foretatt på dette grunnlaget.

Kostnadene ved en slik kartlegging skal dekkes av den berørte 
medlemsstaten eller tredjestaten.

4. Medlemsstater eller tredjestater som ikke har framlagt 
en søknad i samsvar med nr. 1 innen seks måneder etter 1. juli 
2001, skal med hensyn til forsendelse fra sitt territorium av 
levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse, anses som 

stater i kategori 5, som nevnt i vedlegg II kapittel C, til de har 
framlagt en slik søknad.

5. Medlemsstatene skal snarest mulig underrette 
Kommisjonen om alle epidemiologiske eller andre opplysnin-
ger som kan føre til at BSE-statusen endres, særlig resultatene 
av overvåkingsprogrammene fastsatt i artikkel 6.

6. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, fastset-
tes det som vilkår for at en tredjestat skal bli stående på en 
av listene som er fastsatt i fellesskapsreglene for det formål å 
kunne eksportere til Fellesskapet levende dyr og produkter av 
animalsk opprinnelse som denne forordning fastsetter særlige 
regler for, at den berørte stat — på grunnlag av de opplysnin-
gene som foreligger eller når det antas at TSE forekommer 
— framlegger opplysningene fastsatt i nr. 1. Dersom tredjesta-
ten ikke gir de nevnte opplysningene innen tre måneder etter 
at Kommisjonen har bedt om dem, får bestemmelsene i nr. 4 i 
denne artikkel anvendelse til disse opplysningene er framlagt 
og evaluert i samsvar med nr. 2 eller 3.

Tredjestatenes rett til å eksportere til Fellesskapet levende dyr 
eller produkter av animalsk opprinnelse som denne forordning 
fastsetter særlige regler for, på de vilkårene som er knyttet til 
den kategorien Kommisjonen har klassifisert dem i, er betin-
get av at de forplikter seg til straks å underrette Kommisjonen 
skriftlig om alle epidemiologiske eller andre opplysninger som 
kan føre til at BSE-statusen endres.

7. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan det 
gjøres vedtak om å endre BSE-klassifiseringen til en medlems-
stat eller tredjestat eller en av dens regioner på grunnlag av 
resultatene av kontrollen fastsatt i artikkel 21.

8. Vedtakene nevnt i nr. 2, 3, 4, 6 og 7, skal bygge på en risi-
kovurdering som tar hensyn til de anbefalte kriteriene fastsatt i 
vedlegg II kapittel A og B.

KAPITTEL III

FOREBYGGING AV TSE

Artikkel 6

Overvåkingssystem

1. Hver medlemsstat skal gjennomføre et årlig program for 
overvåking av BSE og skrapesyke i samsvar med vedlegg III 
kapittel A. En kartleggingsrutine med bruk av hurtigprøver 
skal inngå i dette programmet.

Hurtigprøvene skal godkjennes for dette formål etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 og oppføres på listen 
fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 4.
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2. Hver medlemsstat skal i Den faste veterinærkomité 
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 
forekomsten av andre tilfeller av TSE enn BSE.

3. Alle offisielle undersøkelser og laboratorieundersøkelser 
skal registreres i samsvar med vedlegg III kapittel B.

4. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en årlig 
rapport som minst skal omfatte opplysningene som er nevnt i 
vedlegg III kapittel B del I. Rapporten for hvert kalenderår 
skal framlegges innen 31. mars følgende år. Innen tre måneder 
etter at de nasjonale rapportene er mottatt, skal Kommisjonen 
framlegge for Den faste veterinærkomité et sammendrag av de 
nasjonale rapportene som minst skal omfatte opplysningene 
nevnt i vedlegg III kapittel B del II.

Artikkel 7

Forbud vedrørende fôrvarer

1. Det er forbudt å bruke protein fra pattedyr i fôrvarer til 
drøvtyggere.

2. Videre skal forbudet nevnt i nr. 1, utvides til å omfatte 
dyr og produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med 
vedlegg IV nr. 1.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse med forbehold for bestemmel-
sene i vedlegg IV nr. 2.

4. Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er 
klassifisert i kategori 5, har ikke tillatelse til å eksportere eller 
lagre fôrvarer beregnet på produksjonsdyr som inneholder 
protein fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet på pattedyr, unntatt 
hunder og katter, som inneholder bearbeidet protein fra pat-
tedyr.

Tredjestater eller regioner i tredjestater som er klassifisert i 
kategori 5, har ikke tillatelse til å eksportere til Fellesskapet 
fôrvarer beregnet på produksjonsdyr, som inneholder protein 
fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet på pattedyr, unntatt hunder 
og katter, som inneholder bearbeidet protein fra pattedyr.

5. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig reglene for å forebygge krysskontaminering og for prø-
vetakings- og analysemetodene som kreves for å kontrollere at 
denne artikkel overholdes, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 8

Spesifisert risikomateriale

1. Spesifisert risikomateriale skal fjernes og destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 2, 3, 4 og 8.

Dette spesifiserte risikomaterialet eller materiale bearbeidet av 
dette, kan markedsføres, eller om nødvendig, eksporteres bare 
med henblikk på endelig destruering i samsvar med vedlegg V 
nr. 3 og 4 eller eventuelt nr. 7 bokstav c) eller nr. 8. Det kan 
ikke importeres til Fellesskapet. Forsendelse av spesifisert risi-
komateriale gjennom Fellesskapets territorium skal finne sted i 
samsvar med kravene i artikkel 3 i direktiv 91/496/EØF.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på vev fra dyr som har gjen-
nomgått en alternativ prøve som er godkjent for dette særlige 
formålet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, er 
oppført på listen fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 5, og utført 
på vilkårene oppført i vedlegg V nr. 5, dersom resultatene av 
prøven er negative.

Medlemsstater som godkjenner denne alternative prøven, skal 
underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette.

3. I medlemsstater eller i regioner i medlemsstater som er 
klassifisert i kategori 2, 3, 4 eller 5 nevnt i vedlegg II kapit-
tel C, skal sentralnervevev ikke ødelegges ved at et avlangt 
stavformet instrument etter bedøving føres inn i kraniet på 
storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på konsum eller 
fôr.

4. Dataene om alder nevnt i vedlegg V, skal tilpasses regel-
messig. Denne tilpasningen skal foretas på grunnlag av de siste 
sikre vitenskapelige opplysningene om den statistiske sannsyn-
ligheten for at det forekommer TSE hos de berørte aldersgrup-
pene i populasjonen av storfe, sauer og geiter i Fellesskapet.

5. Som unntak fra nr. 1-4 kan det etter framgangsmåten fast-
satt i artikkel 24 nr. 2, gjøres vedtak om den datoen da artik-
kel 7 nr. 1 skal gjennomføres, eller om nødvendig, i tredjestater 
om den datoen da forbudet mot å bruke protein fra pattedyr i 
fôrvarer til drøvtyggere, skal tre i kraft i de stater eller regioner 
som er klassifisert i kategori 3 eller 4, for å begrense anven-
delsen av denne artikkel til dyr som er født før denne datoen i 
disse statene eller regionene.

Tilsvarende kan det som unntak fra nr. 1-4 etter samråd med 
den aktuelle vitenskapskomiteen og på grunnlag av en vurde-
ring av risikoen for forekomst og spredning av sykdommen og 
at mennesker eksponeres for den, etter framgangsmåten fast-
satt i artikkel 24 nr. 2, gjøres vedtak om å tillate at virvelsøyler 
og nerveknuter i ryggmargen fra storfe i eller som kommer fra 
de stater eller regioner som er klassifisert i kategori 5, brukes 
til næringsmidler, fôrvarer og gjødsel.

6. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 9

Produkter av animalsk opprinnelse som er framstilt av 
eller inneholder materiale fra drøvtyggere

1. Produktene av animalsk opprinnelse oppført i ved-
legg VI, skal ikke framstilles av materiale fra drøvtyggere fra 
stater eller regioner som er klassifisert i kategori 5, med mindre 
de framstilles i samsvar med produksjonsprosessene som er 
godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

2. Hodeknokler og virvelsøyler fra storfe, sauer og geiter fra 
stater eller regioner som er klassifisert i kategori 2, 3, 4 eller 5, 
skal ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet kjøtt.
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3. Når det gjelder kriteriene i vedlegg V nr. 5, får bestem-
melsene i nr. 1 og 2 ikke anvendelse på drøvtyggere som har 
gjennomgått en alternativ prøve som er godkjent etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, dersom resultatene av 
prøven er negative.

4. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 10

Opplæringsprogrammer

1. Medlemsstatene skal sørge for at personalet hos vedkom-
mende myndighet, ved diagnoselaboratorier og landbruks- 
og veterinærhøyskoler, offentlige veterinærer, praktiserende 
veterinærer, slakteripersonale og oppdrettere, dyreholdere og 
personer som håndterer dyrene, har fått opplæring om kliniske 
tegn, epidemiologi og når det gjelder kontrollpersonale, i å 
tolke laboratorieresultater med hensyn til TSE.

2. For å sikre en effektiv gjennomføring av opplærings-
programmene nevnt i nr. 1, kan det gis finansiell støtte fra 
Fellesskapet. Støttebeløpet skal bestemmes etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

KAPITTEL IV

BEKJEMPELSE OG UTRYDDELSE AV TSE

Artikkel 11

Melding

Med forbehold for direktiv 82/894/EØF(1) skal medlemssta-
tene sørge for at det umiddelbart gis melding til vedkommende 
myndigheter om dyr som er mistenkt for å være angrepet av 
TSE.

Medlemsstatene skal regelmessige underrette de andre med-
lemsstatene og Kommisjonen om de meldte tilfellene av TSE.

Vedkommende myndighet skal omgående treffe de tiltak som 
er fastsatt i artikkel 12 i denne forordning, i tillegg til eventu-
elle andre nødvendige tiltak.

Artikkel 12

Tiltak rettet mot dyr under mistanke

1. Det skal innføres offentlige restriksjoner på forflytning 
av alle dyr som er mistenkt for å være angrepet av TSE, til 
resultatene av en klinisk og epidemiologisk undersøkelse 
  
 
 

som vedkommende myndighet foretar, er kjent, eller til dyret  
avlives med henblikk på laboratorieundersøkelse under  
offentlig tilsyn.

Dersom det er mistanke om forekomst av BSE hos storfe i 
en driftsenhet i en medlemsstat, skal det innføres offentlige 
restriksjoner på forflytning av alt annet storfe i denne driftsen-
heten til resultatene av undersøkelsen foreligger.

Dersom det er mistanke om forekomst av BSE hos en sau 
eller en geit i en driftsenhet i en medlemsstat på grunnlag av 
objektivt bevis, for eksempel resultatene av prøver som på en 
praktisk måte kan skille mellom de forskjellige typene av TSE, 
skal det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle 
andre sauer og geiter i denne driftsenheten til resultatene av 
undersøkelsen foreligger.

Dersom det kan dokumenteres at det ikke er sannsynlig at 
driftsenheten der dyret oppholdt seg da det oppstod mistanke 
om BSE, er driftsenheten der dyret kan ha blitt utsatt for BSE, 
kan vedkommende myndighet bestemme at det skal innføres 
offentlige restriksjoner på forflytning bare for det dyret som 
er mistenkt for å være angrepet. Dersom det vurderes som 
nødvendig, kan vedkommende myndighet også bestemme at 
andre driftsenheter eller bare den utsatte driftsenheten skal 
settes under offentlig tilsyn, avhengig av de epidemiologiske 
opplysningene som foreligger.

En medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2, og som unntak fra kravene i annet, tredje og fjerde ledd 
i dette nummer, fritas fra å anvende offentlige restriksjoner 
på forflytning av dyr dersom den gjennomfører tiltak som gir 
tilsvarende garantier.

2. Dersom vedkommende myndighet bestemmer at det 
ikke kan utelukkes at dyret kan være angrepet av TSE, skal 
dyret avlives dersom det fremdeles lever; hjernen og alt 
annet vev som vedkommende myndighet kan bestemme, skal 
fjernes og sendes til et offentlig godkjent laboratorium, det 
nasjonale referanselaboratoriet fastsatt i artikkel 19 nr. 1, eller 
Fellesskapets referanselaboratorium fastsatt i artikkel 19 nr. 2, 
for undersøkelse i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i 
artikkel 20.

3. Alle kroppsdeler av dyret under mistanke, herunder 
huden, skal holdes tilbake under offentlig tilsyn til det er stilt 
en negativ diagnose, eller de skal destrueres i samsvar med 
vedlegg V nr. 3 eller 4.

4. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 13

Tiltak ved bekreftet forekomst av TSE

1. Når forekomsten av TSE er offisielt bekreftet, skal  
følgende tiltak treffes snarest mulig:

(1) Rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom 
i Fellesskapet (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58). Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2000/556/EF (EFT L 235 av 19.9.2000, s. 27).
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a) alle dyrets kroppsdeler skal destrueres fullstendig i  
samsvar med vedlegg V, unntatt materiale som holdes  
tilbake for registrering i samsvar med vedlegg III  
kapittel B del III nr. 2,

b) det skal gjennomføres en undersøkelse for å finne fram 
til alle dyr som er i fare for å bli angrepet, i samsvar med 
vedlegg VII nr. 1,

c) alle dyr og produkter av animalsk opprinnelse nevnt i 
vedlegg VII nr. 2 som er identifisert som å være i fare for 
å bli angrepet i undersøkelsen nevnt i bokstav b), skal ned-
slaktes og destrueres fullstendig i samsvar med vedlegg V 
nr. 3 og 4.

Som unntak fra bestemmelsene i dette nummer, kan en med-
lemsstat gjennomføre andre tiltak som gir et tilsvarende verne-
nivå, dersom disse tiltakene er godkjent etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

2. I påvente av at tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) blir 
gjennomført, skal driftsenheten der dyret oppholdt seg da fore-
komsten av TSE ble bekreftet, settes under offentlig tilsyn, og 
all forflytning til eller fra driftsenheten av dyr som er mottake-
lige for TSE, og av produkter av animalsk opprinnelse framstilt 
av disse, skal finne sted bare med tillatelse fra vedkommende 
myndighet, slik at de berørte dyrene og produktene av ani-
malsk opprinnelse kan spores og identifiseres umiddelbart.

Dersom det kan dokumenteres at det ikke er sannsynlig at 
driftsenheten der det angrepne dyret oppholdt seg da TSE ble 
bekreftet, er driftsenheten der dyret ble utsatt for TSE, kan 
vedkommende myndighet bestemme at begge driftsenhetene 
eller bare driftsenheten der dyret ble utsatt for TSE, skal settes 
under offentlig tilsyn.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan 
medlemsstater som har iverksatt en alternativ ordning som gir 
tilsvarende garantier som fastsatt i artikkel 12 nr. 1 femte ledd, 
som unntak fra kravene i nr. 1 bokstav b) og c) fritas fra kravet 
om å innføre offentlige restriksjoner på forflytning av dyr, og 
fra kravet om å nedslakte og destruere dyr.

4. Eierne skal umiddelbart motta erstatning for tap av dyr 
som blir avlivet, eller av produkter av animalsk opprinnelse 
som blir destruert i samsvar med artikkel 12 nr. 2 og nr. 1 
bokstav a) og c) i denne artikkel.

5. Med forbehold for direktiv 82/894/EØF skal bekreftet 
forekomst av andre typer TSE enn BSE meldes til Kommisjonen 
på årlig basis.

6. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 14

Beredskapsplan

1. Medlemsstatene skal — i samsvar med de generelle 
kriteriene i fellesskapsreglene for å bekjempe dyresykdommer 
— utarbeide retningslinjer som angir de nasjonale tiltakene 
som skal gjennomføres, og som angir myndighet og ansvar 
dersom det bekreftes tilfeller av TSE.

2. Disse retningslinjene kan harmoniseres etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, dersom det er nødvendig for 
å sikre at Fellesskapets regelverk blir anvendt på en ensartet 
måte.

KAPITTEL V

MARKEDSFØRING OG EKSPORT

Artikkel 15

Levende dyr og sæd, embryoer og egg av disse

1. Markedsføring eller eventuell eksport av storfe, sauer og 
geiter, og sæd, embryoer og egg av disse, skal være underlagt 
vilkårene fastsatt i vedlegg VIII, eller når det gjelder import, 
vilkårene fastsatt i vedlegg IX. Levende dyr og embryoer og 
egg av disse skal ledsages av de relevante helsesertifikatene 
fastsatt i Fellesskapets regelverk, i samsvar med artikkel 17 
eller, ved import, artikkel 18.

2. Markedsføring av avkom av første generasjon, sæd, 
embryoer og egg av dyr som er mistenkt for eller bekreftet å 
være angrepet av TSE, skal være underlagt vilkårene fastsatt i 
vedlegg VIII kapittel B.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 16

Markedsføring av produkter av animalsk opprinnelse

1. Følgende produkter av animalsk opprinnelse framstilt 
av friske drøvtyggere, skal ikke være underlagt restriksjoner 
når de markedsføres eller eventuelt eksporteres i samsvar med 
denne artikkel, vedlegg VIII kapittel C og D og vedlegg IX 
kapittel A, C, F og G:
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a) produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av bestem-
melsene i artikkel 15, særlig sæd, embryoer og egg,

b) i) rå melk, som definert i direktiv 92/46/EØF(1),

 ii) melk til produksjon av melkebaserte produkter, som 
definert i direktiv 92/46/EØF,

 iii) varmebehandlet melk til konsum, som definert i 
direktiv 92/46/EØF,

 iv) dikalsiumfosfat (uten spor av protein eller fett),

 v) huder og skinn, som definert i direktiv  
92/118/EØF(2),

 vi) gelatin, som definert i direktiv 92/118/EØF, fra 
hudene og skinnet nevnt i nr. v),

 vii) kollagen fra hudene og skinnet nevnt i nr. v).

2. Produkter av animalsk opprinnelse importert fra tredje-
stater som er klassifisert i kategori 2, 3, 4 og 5, skal stamme 
fra friskt storfe, friske sauer og friske geiter som det ikke er 
foretatt ødeleggelse av sentralnervevev hos som nevnt i artik-
kel 8 nr. 3, eller som ikke er avlivet ved innsprøyting av gass i 
kraniet.

3. Produkter av animalsk opprinnelse som inneholder mate-
riale fra storfe med opprinnelse i en medlemsstat, en region i en 
medlemsstat eller en tredjestat som er klassifisert i kategori 5, 
skal ikke markedsføres med mindre de stammer fra:

a) dyr som er født etter den datoen da forbudet mot fôring av 
drøvtyggere med animalsk protein fra pattedyr ble iverk-
satt på en effektiv måte, eller

b) dyr som er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetnin-
ger som har vært bekreftet fri for BSE i minst sju år.

Videre skal produkter av animalsk opprinnelse ikke sendes fra 
en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som er klas-
sifisert i kategori 5, til en annen medlemsstat eller importeres 
fra en tredjestat som er klassifisert i kategori 5. Dette forbudet 

 
 
 
 

får ikke anvendelse på produkter av animalsk opprinnelse som 
er oppført i vedlegg VIII kapittel C, og som oppfyller kravene 
i vedlegg VIII kapittel C. De skal ledsages av et helsesertifikat 
utstedt av en offentlig veterinær, som bekrefter at de er fram-
stilt i samsvar med denne forordning.

4. Når et dyr flyttes fra en stat eller en region til en stat 
eller en region i en annen kategori, skal det klassifiseres i den 
høyeste av kategoriene for de statene eller regionene der det 
har oppholdt seg i mer enn 24 timer, med mindre det kan gis 
tilfredsstillende garantier for at dyret ikke har fått fôr fra staten 
eller regionen i den høyeste kategorien.

5. Produkter av animalsk opprinnelse som det er fastsatt 
særlige regler for i denne artikkel, skal ledsages av de rele-
vante helsesertifikatene eller handelsdokumentene som fastsatt 
i Fellesskapets regelverk i samsvar med artikkel 17 og 18, 
eller dersom det ikke er fastsatt krav om slike sertifikater eller 
dokumenter i Fellesskapets regelverk, av et helsesertifikat eller 
et handelsdokument som det skal utarbeides en modell for etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

6. Ved import til Fellesskapet skal produkter av animalsk 
opprinnelse oppfylle vilkårene i vedlegg IX kapittel A, C, F 
og G.

7. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 kan 
bestemmelsene i nr. 1-6 utvides til å omfatte andre produkter 
av animalsk opprinnelse. Nærmere regler for gjennomføringen 
av denne artikkel skal vedtas etter samme framgangsmåte.

Artikkel 17

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, skal helseser-
tifikatene nevnt i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, modell II 
og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF og de relevante helse-
sertifikatene som er fastsatt i Fellesskapets regelverk for han-
del med sæd, embryoer og egg fra storfe, sauer og geiter, om 
nødvendig utfylles med en henvisning til kategorien som angir 
opprinnelsesmedlemsstatens eller -regionens klassifisering gitt 
i samsvar med artikkel 5.

De handelsdokumentene som er relevante i forbindelse med 
handel med produkter av animalsk opprinnelse, skal om 
nødvendig utfylles med en henvisning til kategorien som 
Kommisjonen har klassifisert opprinnelsesmedlemsstaten eller 
-regionen i, i samsvar med artikkel 5.

(1) Rådsdirektiv 92/46/EØF av 16. juni 1992 om fastsettelse av hygieneregler 
for produksjon og omsetning av rå melk, varmebehandlet melk og 
melkebaserte produkter (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1). Direktivet sist 
endret ved direktiv 96/23/EF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10).

(2) Rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 1992 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 (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49). Direktivet sist endret 
ved kommisjonsvedtak 1999/724/EF (EFT L 290 av 12.11.1999, s. 32).
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Artikkel 18

De relevante helsesertifikatene for import som er fastsatt i 
Fellesskapets regelverk, skal når det gjelder tredjestater som 
er klassifisert i en kategori i samsvar med artikkel 5 og etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, utfylles med de 
særlige kravene fastsatt i vedlegg IX, så snart dette vedtaket 
om klassifisering er gjort.

KAPITTEL VI

REFERANSELABORATORIER, PRØVETAKING,  
UNDERSØKELSER OG KONTROLL

Artikkel 19

Referanselaboratorier

1. De nasjonale referanselaboratoriene i hver enkelt  
medlemsstat og deres funksjoner og oppgaver skal være som 
angitt i vedlegg X kapittel A.

2. Fellesskapets referanselaboratorium og dets funksjoner 
og oppgaver skal være som angitt i vedlegg X kapittel B.

Artikkel 20

Prøvetaking og metoder for laboratorieanalyse

1. Prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise 
forekomst av TSE skal gjennomføres etter metodene og proto-
kollene fastsatt i vedlegg X kapittel C.

2. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel, 
skal det om nødvendig vedtas gjennomføringsregler, herunder 
metoden for å bekrefte forekomst av BSE hos sauer og geiter, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 21

Fellesskapskontroll

1. I den utstrekning det er nødvendig for å sikre  
ensartet anvendelse av denne forordning, kan sakkyndige fra 
Kommisjonen i samarbeid med vedkommende myndighet i 
medlemsstaten foreta kontroll på stedet. Medlemsstaten på hvis 
territorium det foretas kontroll, skal gi de sakkyndige all den 
bistand de trenger for å utføre sine oppgaver. Kommisjonen 
skal underrette vedkommende myndighet om resultatene av 
kontrollen.

Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, særlig 
reglene om samarbeid med nasjonale myndigheter, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

2. Fellesskapskontroll med hensyn til tredjestater skal  
foretas i samsvar med artikkel 20 og 21 i direktiv 97/78/EF.

KAPITTEL VII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 22

Overgangstiltak for spesifisert risikomateriale

1. Bestemmelsene i vedlegg XI del A får anvendelse i et 
tidsrom på minst seks måneder fra 1. juli 2001 og skal opphøre 
umiddelbart etter den datoen det gjøres et vedtak i samsvar 
med artikkel 5 nr. 2 eller 4; fra den datoen trer artikkel 8 i 
kraft.

2. Resultatene av en avgjørende statistisk undersøkelse som 
gjennomføres i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i overgangspe-
rioden, skal brukes til å bekrefte eller avkrefte konklusjonene 
i risikoanalysen nevnt i artikkel 5 nr. 1, idet det tas hensyn til 
klassifiseringskriteriene fastsatt av OIE.

3. Nærmere regler for denne statistiske undersøkelsen skal 
etter samråd med den relevante vitenskapskomité vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

4. Minstekravene som denne statistiske undersøkelsen skal 
oppfylle, er fastsatt i vedlegg XI del B.

Artikkel 23

Endring av vedleggene og overgangstiltakene

Etter samråd med den relevante vitenskapskomiteen om alle 
spørsmål som kan ha innvirkning på folkehelsen, skal vedleg-
gene endres eller utfylles og eventuelle overgangstiltak vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

Etter denne framgangsmåten skal det vedtas overgangstiltak 
for et tidsrom på høyst to år med sikte på en overgang fra 
den gjeldende ordningen til ordningen fastsatt ved denne for- 
ordning.

Artikkel 24

Komiteer

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste veterinærkomité. 
Når det gjelder spørsmål som utelukkende angår fôrvarer, 
skal imidlertid Kommisjonen bistås av Den faste komité for 
fôrvarer, og når det gjelder spørsmål som utelukkende angår 
næringsmidler, av Den faste komité for næringsmidler.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslut-
ning 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 
skal være tre måneder, og i tilfelle av vernetiltak som nevnt i 
artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, 15 dager.

3. Hver komité fastsetter sin forretningsorden.
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Artikkel 25

Samråd med vitenskapskomiteene

De relevante vitenskapskomiteene skal rådspørres om alle spørsmål innenfor denne forordnings virkeom-
råde som kan ha innvirkning på folkehelsen.

Artikkel 26

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-
lemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE M. WINBERG

 President Formann
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VEDLEGG I

SÆRLIGE DEFINISJONER

I denne forordning menes med:

a) «nasjonalt utbrudd av BSE»: et tilfelle av bovin spongiform encefalopati som det ikke er entydig påvist at direkte 
skyldes en infeksjon før levende dyr, embryoer eller egg ble importert,

b) «spredt fettvev»: indre og ytre kroppsfett som fjernes i slakte- og nedskjæringsprosessen, særlig ferskt fett fra 
hjerte, oment, nyrer og mesenteri fra storfe og fett fra nedskjæringsrom,

c) «kohort»: en gruppe dyr som omfatter alt storfe født i løpet av tolv måneder før eller etter at det angrepne dyret 
ble født, i samme besetning som det angrepne dyret, eller som når som helst i løpet av de første tolv månedene av 
sin levetid har vært oppdrettet sammen med det angrepne dyret, og som har kunnet spise av samme fôr som det 
angrepne dyret har fått i løpet av de første tolv månedene av sin levetid,

d) «fyllplass»: et disponeringssted for avfall som definert i direktiv 1999/31/EF(1).

(1) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1).
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VEDLEGG II

BESTEMMELSE AV BSE-STATUS

KAPITTEL A

BSE-status i en medlemsstat eller en tredjestat eller en region i en av disse (heretter kalt «stater eller regioner») skal 
bestemmes på grunnlag av følgende kriterier:

a) resultatet av en risikoanalyse som identifiserer alle potensielle faktorer for forekomsten av BSE som nevnt i 
kapittel B, og hvordan de utvikler seg over tid,

b) et opplæringsprogram for veterinærer, oppdrettere og personer som transporterer, markedsfører og slakter storfe, 
med sikte på å oppfordre dem til å melde om alle tilfeller av nevrologiske forstyrrelser hos voksent storfe,

c) obligatorisk melding om og undersøkelse av alt storfe som viser kliniske tegn på BSE,

d) et system med kontinuerlig overvåking av og kontroll med BSE, særlig med hensyn til risikoene beskrevet i 
kapittel B, idet det tas hensyn til retningslinjene i tabellen i vedlegg III kapittel A eller relevante internasjonale 
standarder; rapportene om antall gjennomførte undersøkelser og resultatene av disse skal oppbevares i minst sju 
år,

e) undersøkelse i et godkjent laboratorium av prøver av hjerner eller annet vev som samles inn innenfor rammen av 
overvåkingssystemet nevnt i bokstav d).

KAPITTEL B

Risikoanalysen nevnt i kapittel A bokstav a), skal bygge på følgende faktorer:

— storfeets inntak av kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere,

— import av kjøttbeinmel eller fettgrever som kan være kontaminert av en TSE-agens, eller fôrvarer som inneholder 
kjøttbeinmel eller fettgrever,

— import av dyr eller egg/embryoer som kan være angrepet av TSE,

— den epidemiologiske statusen i staten eller regionen med hensyn til TSE hos dyr,

— graden av kunnskap om strukturen i storfe-, saue- og geitepopulasjonen i staten eller regionen,

— opprinnelsen til avfallet fra dyr, parametrene for prosessene for behandling av slikt avfall og metodene for produk-
sjon av fôrvarer.

KAPITTEL C

Definisjon av kategorier

BSE-status i medlemsstater eller tredjestater eller en region i en av disse skal bestemmes ved klassifisering i følgende 
kategorier:

A. KATEGORI 1: Stat eller region fri for BSE

 Stater eller regioner der det er gjennomført en risikoanalyse på grunnlag av opplysningene nevnt i kapittel B, som 
viser at det er truffet hensiktsmessige tiltak i et tilstrekkelig tidsrom til å håndtere alle eventuelle risikoer som 
fastslås, 

1. og der det ikke er konstatert noen tilfeller av BSE, og

 i) kriteriene i kapittel A bokstav b)-e) er overholdt i minst sju år, eller

ii) kriteriene i kapittel A bokstav c) er overholdt i minst sju år, og det er påvist at drøvtyggere ikke har blitt 
fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere eller pattedyr på minst åtte år,

2. ELLER der det er påvist at alle tilfellene av BSE har direkte opprinnelse i import av levende storfe eller egg/
embryoer fra storfe, og alle de angrepne dyrene og, dersom det gjelder hunndyr, deres siste avkom født innen 
to år før eller etter de første kliniske tegnene på utbrudd av sykdommen, dersom det ennå var i live i staten 
eller regionen, er nedslaktet og destruert fullstendig, og

 i) kriteriene i kapittel A bokstav b)-e) er overholdt i minst sju år, eller

ii) kriteriene i kapittel A bokstav c) er overholdt i minst sju år, og det er påvist at drøvtyggere ikke har blitt 
fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever på minst åtte år,

3. ELLER der det siste nasjonale utbruddet av BSE ble meldt for mer enn sju år siden, kriteriene i kapittel A 
bokstav b)-e) er overholdt i minst sju år, og forbudet mot å fôre drøvtyggere med kjøttbeinmel eller fettgrever 
fra drøvtyggere har vært håndhevet på en effektiv måte i minst åtte år.
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B. KATEGORI 2: Stat eller region som foreløpig er fri for BSE, og som ikke har meldt om nasjonale utbrudd

 Stater eller regioner der det er gjennomført en risikoanalyse i samsvar med kapittel B, som viser at det er truffet 
hensiktsmessige tiltak i et tilstrekkelig tidsrom til å håndtere alle eventuelle risikoer som fastslås, 

1. og der det ikke er konstatert noen tilfeller av BSE, og

 i) kriteriene i kapittel A bokstav b)-e) er overholdt, men ikke i sju år, eller

ii) det er påvist at drøvtyggere ikke har blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever på minst åtte år, men 
kriteriene i kapittel A bokstav c) er ikke overholdt i sju år,

2. ELLER der det er påvist at alle tilfellene av BSE har direkte opprinnelse i import av levende storfe eller egg/
embryoer fra storfe, og alle de angrepne dyrene og, dersom det gjelder hunndyr, deres siste avkom født innen 
to år før eller etter de første kliniske tegnene på utbrudd av sykdommen, dersom det ennå var i live i staten 
eller regionen, er nedslaktet og destruert fullstendig, og

 i) kriteriene i kapittel A bokstav b)-e) er overholdt, men ikke i sju år, eller

ii) det er påvist at drøvtyggere ikke har blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever på minst åtte år, men 
kriteriene i kapittel A bokstav c) er ikke overholdt i sju år.

C. KATEGORI 3: Stat eller region som foreløpig er fri for BSE, og som har meldt om minst ett nasjonalt utbrudd

 Stater eller regioner der det er gjennomført en risikoanalyse på grunnlag av opplysningene nevnt i kapittel B, som 
viser at det er truffet hensiktsmessige tiltak i et tilstrekkelig tidsrom til å håndtere alle eventuelle risikoer som 
fastslås, 

1. og der det siste nasjonale utbruddet av BSE ble meldt for mer enn sju år siden, kriteriene i kapittel A bok-
stav b)-e) overholdes, og forbudet mot å fôre drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere 
håndheves på en effektiv måte, men

 i) kriteriene i kapittel A bokstav b)-e) er ikke overholdt i sju år, eller

ii) forbudet mot å fôre drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere har ikke vært håndhevet 
i åtte år,

2. ELLER der det siste nasjonale utbruddet ble meldt for mindre enn sju år siden, og forekomsten av BSE bereg-
net på grunnlag av de nasjonale utbruddene har vært mindre enn ett tilfelle per million i hver av de siste fire 
tolvmånedersperiodene innen storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder, i staten eller regionen (eller i 
en stat eller region der denne storfepopulasjonen er på under én million dyr, ett tilfelle per faktisk antall i denne 
populasjonen beregnet på grunnlag av Eurostat-statistikkene), og der:

 i) forbudet mot å fôre drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere har vært håndhevet på en 
effektiv måte i minst åtte år,

ii) kriteriene i kapittel bokstav b)-e) er overholdt i minst sju år,

iii) det angrepne storfeet samt

— dersom det gjelder hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de første kliniske tegnene 
på utbrudd av sykdommen,

— alt storfe fra kohorten,

 dersom disse dyrene ennå var i live i staten eller regionen, er nedslaktet og destruert fullstendig.

 Som unntak fra punkt iii) kan det ved denne klassifiseringen tas hensyn til andre tiltak i forbindelse med 
avliving av dyr i faresonen som gir et tilsvarende vernenivå.

D. KATEGORI 4: Stat eller region med lav forekomst av BSE

 Alle stater eller regioner der

1. kriteriene i kapittel A overholdes, og forekomsten av BSE, beregnet for de siste tolv månedene, har vært større 
enn eller lik ett nasjonalt utbrudd per million og mindre enn eller lik 100 tilfeller per million innen storfepo-
pulasjonen som er eldre enn 24 måneder i staten eller regionen, eller

2. kriteriene i kapittel A overholdes, og forekomsten av BSE, beregnet i samsvar med nr. 1, har vært mindre enn 
ett nasjonalt utbrudd per million i mindre enn fire etterfølgende tolvmånedersperioder, og der det angrepne 
storfeet samt

— dersom det gjelder hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de første kliniske tegnene på 
utbrudd av sykdommen,

— alt storfe fra kohorten,

  dersom disse dyrene ennå var i live i staten eller regionen, er nedslaktet og destruert fullstendig.

  Som unntak fra nr. iii) kan det ved denne klassifiseringen tas hensyn til andre tiltak i forbindelse med avliving 
av dyr i faresonen som gir et tilsvarende vernenivå.

  Stater eller regioner der forekomsten av BSE, beregnet for de siste tolv månedene, har vært mindre enn ett 
nasjonalt utbrudd per million innen storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder, men der det er gjen-
nomført en risikoanalyse som beskrevet i kapittel A som viser at minst ett av kriteriene for at staten eller 
regionen kan klassifiseres i kategori 2 eller 3, ikke overholdes, skal anses som stater eller regioner som tilhører  
kategori 4.
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E. KATEGORI 5: Stat eller region med høy forekomst av BSE

 Alle stater eller regioner der

1. kriteriene i kapittel A overholdes, og forekomsten av BSE, beregnet for de siste tolv månedene, har vært større 
enn 100 tilfeller per million innen storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder i staten eller regionen, 
eller

2. forekomsten av BSE, beregnet for de siste tolv månedene, har vært større enn eller lik ett tilfelle per million 
og mindre enn eller lik 100 tilfeller per million innen storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder i staten 
eller regionen, og minst ett av kriteriene i kapittel A ikke overholdes.



2.6.2005 Nr. 27/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III

OVERVÅKINGSSYSTEM

KAPITTEL A

I. MINSTEKRAV TIL ET PROGRAM FOR OVERVÅKING AV BSE HOS STORFE

1. Utvelging av delpopulasjoner

  Følgende storfe som er eldre enn 30 måneder:

1.1. Dyr som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) i direktiv  
64/433/EØF(1), og dyr som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 
64/433/EØF (herunder dyr som er nevnt i forordning (EF) nr. 716/96(2), og som har gjennomgått «særskilt 
nødslakting» som nevnt ovenfor, eller som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I 
til direktiv 64/433/EØF).

1.2. Døde dyr som ikke er slaktet for konsum, selvdøde dyr eller dyr som har dødd under transport (unntatt dyr 
nevnt i forordning (EF) nr. 716/96).

1.3. Dyr som er slaktet normalt for konsum.

1.4. Dyr som har nevrologiske forstyrrelser.

2. Prøvestørrelse

2.1. Det antall prøver som undersøkes per år i hver medlemsstat fra delpopulasjonen nevnt i nr. 1.1, skal omfatte 
alle dyr i denne delpopulasjonen.

2.2. Det antall prøver som undersøkes per år i hver medlemsstat fra delpopulasjonen nevnt i nr. 1.2, skal minst 
tilsvare prøvestørrelsene angitt i tabellen. Prøvene skal være tilfeldig utvalgt. Prøvetakingen skal være repre-
sentativ for hver region og skal utføres løpende.

2.3. Det antall prøver som undersøkes per år i hver medlemsstat fra delpopulasjonen nevnt i nr. 1.3, skal omfatte 
alle dyr i denne delpopulasjonen.

Samlet populasjon eldre enn 30 måneder(1) Prøvestørrelse(2)

100 000 950

200 000 1 550

300 000 1 890

400 000 2 110

500 000 2 250

600 000 2 360

700 000 2 440

800 000 2 500

900 000 2 550

1 000 000 2 590

1 500 000 3 000

2 000 000 3 500

2 500 000 4 000

3 000 000 4 500

(1) Rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 om helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 
29.7.1964, s. 2012). Direktivet sist endret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 av 11.10.1993, s. 7).

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96 av 19. april 1996 om vedtakelse av særskilte støttetiltak for markedet for storfekjøtt i Det 
forente kongerike (EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14). Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1176/2000 (EFT L 
131 av 1.6.2000, s. 37).
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Samlet populasjon eldre enn 30 måneder(1) Prøvestørrelse(2)

3 500 000 5 000

4 000 000 5 500

4 500 000 6 000

5 000 000 6 500

5 500 000 7 000

6 000 000 7 500

6 500 000 8 000

7 000 000 8 500

7 500 000 9 000

8 000 000 9 500

8 500 000 10 000

9 000 000 10 500

9 500 000 11 000

10 000 000 11 500

10 500 000 12 000

11 000 000 12 500

11 500 000 13 000

12 000 000 13 500

(1) Når størrelsen på den samlede populasjonen som er eldre enn 30 måneder, er ukjent, skal grunnlaget være  
størrelsen på populasjonen som er eldre enn 24 måneder.

(2) Prøveantallet er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,1 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % i 
delpopulasjonene nevnt i nr. 1, idet det antas at disse delpopulasjonene utgjør 1 % av den samlede storfepopulasjonen 
som er eldre enn 30 måneder. Når den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn 30 måneder, er minst 1 500 000 
dyr, er prøvestørrelsen økt med 500 prøver per 500 000 dyr som en tilpasning av forholdsmessigheten for å ta hensyn 
til at det er større sannsynlighet for variasjon i risikoen for BSE i populasjonen.

II. MINSTEKRAV TIL ET PROGRAM FOR OVERVÅKING AV SKRAPESYKE HOS SAU OG GEIT

1. Utvelging av delpopulasjoner

  Utvelgingen foretas ved hjelp av en risikovurdering av delpopulasjoner av dyr av nasjonal opprinnelse som 
viser kliniske tegn som er forenlige med skrapesyke. Innen hver delpopulasjon og aldersgruppe skal utvelgin-
gen være tilfeldig.

  Følgende kriterier skal gjelde for utvelgingen:

— dyr som viser atferdsmessige eller nevrologiske forstyrrelser i minst 15 dager og ikke er mottakelige for 
behandling,

— døende dyr uten tegn på infeksjonssykdom eller traumatisk sykdom,

— dyr som viser andre symptomer på progressiv sykdom.

  Sauer og geiter skal undersøkes for skrapesyke, og, når det foreligger prøver som i praksis kan skille mellom 
forskjellige typer TSE, for BSE.

2. Alder på dyrene i målgruppen

  Prøven skal tas av de eldste dyrene i delpopulasjonen. Alle dyr i målgruppen skal imidlertid være eldre enn 
tolv måneder.

3. Prøvestørrelse

  Det minste antallet dyr som skal undersøkes per år, skal være i samsvar med prøvestørrelsene nevnt i tabellen. 
Dyr som undersøkes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12, kan medregnes i den minste prøvestørrel-
sen.
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Tabell

Minste antall årlige nevrohistologiske undersøkelser av dyr som viser kliniske tegn som er forenlige med TSE

Samlet populasjon eldre enn tolv måneder(*) Prøvestørrelse

100 000 10

300 000 30

500 000 50

700 000 69

1 000 000 99

2 500 000 195

 5 000 000 300

7 000 000 336

10 000 000 367

20 000 000 409

30 000 000 425

40 000 000 433

(*) Når størrelsen på den samlede populasjonen som er eldre enn tolv måneder, er ukjent, skal grunnlaget for 
prøvestørrelsen være den samlede populasjonen som er eldre enn seks måneder.

III. OVERVÅKING AV HØYRISIKODYR

 Overvåking av høyrisikodyr

 I tillegg til overvåkingsprogrammene nevnt i del I og II kan medlemsstatene på frivillig grunnlag foreta målrettet 
overvåking for å påvise TSE hos høyrisikodyr, for eksempel:

— dyr med opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av TSE,

— dyr som har inntatt fôrvarer som kan ha vært kontaminert,

— dyr som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av TSE.

IV. FELLES BESTEMMELSER

 Medlemsstatene skal sørge for at ingen kroppsdeler av dyrene det er tatt prøver av i samsvar med dette vedlegg, 
brukes til næringsmidler, fôrvarer eller gjødsel før laboratorieundersøkelsen er avsluttet med negative resultater.

KAPITTEL B

I. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I MEDLEMSSTATENES RAPPORTER

1. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt restriksjoner på 
forflytning.

2. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått en laboratorie-
undersøkelse, og resultatene av undersøkelsen.

3. Den anslåtte størrelsen på hver av delpopulasjonene nevnt i kapittel A del I nr. 1.

4. Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon som nevnt i kapittel A del I nr. 1 og kapittel A del III, 
samt metoden for utvelging av prøver og resultatene av undersøkelsene.

5. Antallet sauer og geiter som er undersøkt i hver delpopulasjon som nevnt i kapittel A del II nr. 1 og kapittel A 
del III, og resultatene av undersøkelsene.

6. Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. Det bør 
opplyses om fødselsår og om mulig fødselsmåned for BSE-positive dyr som er født etter at det ble innført 
forbud mot å bruke proteiner fra drøvtyggere i fôrvarer.

7. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/34 2.6.2005

II. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KOMMISJONENS SAMMENDRAG

 Sammendraget skal framlegges i form av tabeller og minst inneholde følgende opplysninger for hver medlems-
stat:

1. den samlede populasjonen av storfe som er eldre enn 24 måneder, og den anslåtte størrelsen på hver delpopula-
sjon nevnt i kapittel A del I nr. 1,

2. antallet tilfeller under mistanke per dyreart som nevnt i artikkel 12,

3. antallet storfe som det er tatt prøver av, som nevnt i kapittel A del I nr. 1,

4. antallet sauer og geiter som er undersøkt, som nevnt i kapittel A del II nr. 1,

5. antallet og aldersfordelingen av BSE-positive dyr,

6. BSE-positive dyr som er født etter at det ble innført fôrforbud, samt dyrenes fødselsår og fødselsmåned,

7. positive tilfeller av skrapesyke,

8. positive tilfeller av TSE hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

III. REGISTRE

1. Vedkommende myndighet skal føre registre, som skal oppbevares i sju år, over:

— antallet og typene dyr som er underlagt restriksjoner på forflytning som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 2,

— antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innenfor rammen av overvåkingspro-
grammene nevnt i del I, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere sykdommer.

2. Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, 
særlig laboratoriejournaler, parafinblokker og eventuelt fotografier av Western blot.
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VEDLEGG IV

FÔRVARER

1. I medlemsstater eller regioner av medlemsstater som er klassifisert i kategori 5, utvides forbudet nevnt i artikkel 7 
nr. 1 til å omfatte:

a) fôring av alle produksjonsdyr med protein fra pattedyr,

b) fôring av alle pattedyr med bearbeidet animalsk protein fra pattedyr; dette forbudet får ikke anvendelse på 
fôring av hunder og katter eller på produksjon av hunde- og kattemat,

c) fôring av alle drøvtyggere med smeltet fett fra drøvtyggere.

2. Forbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og 2, får ikke anvendelse på følgende produkter framstilt av friske dyr:

a) melk og melkeprodukter,

b) gelatin fra huder og skinn,

c) hydrolyserte proteiner med en molekylvekt på under 10 000 dalton

i) dersom de er framstilt av huder og skinn fra dyr som er slaktet i et slakteri etter at en offentlig veteri-
nær har kontrollert dem ante mortem i samsvar med bestemmelsene i kapittel VI i vedlegg I til direktiv 
64/433/EØF, og er godkjent som egnet til slakting i henhold til nevnte direktiv som et resultat av en slik 
kontroll,

 og

ii) dersom de er produsert ved en prosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for i størst mulig grad å  
redusere kontamineringen fra huder og skinn, tilberedning av huder og skinn ved å legge dem i saltlake, 
kalke dem og vaske dem kraftig før materialet blir utsatt for en pH-verdi på over 11 i over tre timer ved 
en temperatur på over 80 °C og deretter blir varmebehandlet ved over 140 °C i 30 minutter ved over 
3,6 bar eller ved en tilsvarende produksjonsprosess som er godkjent av Kommisjonen etter samråd med  
vedkommende vitenskapskomité etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2,

 og

iii) dersom de kommer fra driftsenheter som gjennomfører sitt eget kontrollprogram på grunnlag av HACCP-
systemet,

d) dikalsiumfosfat (uten spor av protein eller fett),

e) tørket plasma og andre blodprodukter, unntatt produkter av storfeblod til fôring av drøvtyggere.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/36 2.6.2005

VEDLEGG V

SPESIFISERT RISIKOMATERIALE

1. Følgende vev skal betegnes som spesifisert risikomateriale avhengig av kategorien til medlems- eller tredjestaten 
som dyret har opprinnelse eller opphold i, fastlagt i samsvar med artikkel 5:

KATEGORI 1 OG 2

Ingen.

KATEGORI 3 OG 4

a) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra storfe som er eldre enn tolv måneder, og 
tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen fra storfe uansett alder,

b) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv måne-
der, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

KATEGORI 5

a) hele hodet (unntatt tungen), herunder hjernen, øynene, trigeminale nerveknuter og mandlene, brisselen, milten 
og ryggmargen fra storfe som er eldre enn seks måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen fra 
storfe uansett alder,

b) virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggmargen, fra storfe som er eldre enn 30 måneder,

c) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv måne-
der, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

2. Spesifisert risikomateriale skal fjernes:

a) i slakterier,

b) i nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler nevnt i artikkel 3 og 7 i direktiv 
90/667/EØF(1) under tilsyn av en representant utpekt av vedkommende myndighet. Disse virksomhetene skal 
være godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

Virvelsøylen kan imidlertid fjernes på utsalgsstedet på den berørte medlemsstatens territorium.

Dersom spesifisert risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr som ikke er slaktet med henblikk på konsum, blir 
kroppsdelene som inneholder spesifisert risikomateriale, eller hele skrotten behandlet som spesifisert risikomate-
riale.

3. Alt spesifisert risikomateriale skal farges med et fargestoff og eventuelt merkes med en markør umiddelbart etter 
at det er fjernet, og destrueres fullstendig:

a) ved forbrenning uten forbehandling eller

b) dersom fargestoffet eller merkingen fortsatt synes, etter forbehandling:

i) i samsvar med systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til vedtak 92/562/EØF(2):

— ved forbrenning,

— ved medforbrenning,

ii) i samsvar med minst standardene nevnt i vedlegg I til vedtak 1999/534/EF(3), ved nedgraving på en god-
kjent fyllplass.

4. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra bestemmelsene i nr. 2 og 3 for å tillate forbrenning eller nedgraving av 
spesifisert risikomateriale eller hele skrotter uten farging på forhånd, eller eventuelt uten fjerning av det spesifiserte 
risikomaterialet, på de vilkår som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF, og etter en metode som uteluk-
ker enhver risiko for overføring av TSE og er godkjent og kontrollert av vedkommende myndighet, særlig dersom 
dyrene er døde eller er avlivet som et ledd i tiltak for å bekjempe sykdommer og med forbehold for artikkel 12 
og 13.

(1) 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 (EFT L 363 av 27.12.1990, s. 51). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.

(2) Kommisjonsvedtak 92/562/EØF av 17. november 1992 om godkjenning av alternative varmebehandlingssystemer for foredling av 
høyrisikostoffer (EFT L 359 av 9.12.1992, s. 23). Vedtaket endret ved tiltredelsesakten av 1994.

(3) 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 (EFT L 204 av 4.8.1999, s. 37).
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5. Bruk av en alternativ prøve for å fjerne det spesifiserte risikomaterialet kan godkjennes på følgende vilkår:

a) prøvene skal foretas i slakterier på alle dyr som det skal fjernes spesifisert risikomateriale fra,

b) ingen produkter av storfe, sauer eller geiter som er beregnet på konsum eller fôrvarer, kan fjernes fra slakteriet 
før vedkommende myndighet har mottatt og godkjent resultatene av prøvene av alle slaktede dyr som kan være 
kontaminert, dersom det bekreftes at ett av dem har BSE,

c) når en alternativ prøve gir et positivt resultat, skal alt materiale fra storfe, sauer og geiter som kan være  
kontaminert ved slakteriet, destrueres i samsvar med nr. 3, med mindre alle kroppsdelene av det infiserte dyret, 
herunder huden, kan identifiseres og holdes atskilt.

6. Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å sikre at dette vedlegg anvendes riktig, og at det tref-
fes tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for avfall fra dyr, 
bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler som medlemsstatene har godkjent i samsvar med artikkel 7 
i direktiv 90/667/EØF, utsalgssteder, fyllplasser og andre lagrings- eller forbrenningsanlegg.

7. Medlemsstatene skal særlig innføre en ordning som sikrer og kontrollerer:

a) at spesifisert risikomateriale som brukes til framstilling av produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2, brukes bare til det 
godkjente formålet,

b) at storfe, sauer eller geiter som innføres til en medlemsstat som er klassifisert i en numerisk lavere kategori 
som angir en høyere BSE-status enn de innførte dyrene, blir holdt under offentlig kontroll til de slaktes eller 
forlater statens territorium,

c) at spesifisert risikomateriale, særlig når det disponeres i andre virksomheter eller lokaler enn slakterier, er full-
stendig atskilt fra annet avfall som ikke er beregnet på forbrenning, innsamles separat og disponeres i samsvar 
med nr. 2, 3 og 4. Medlemsstatene kan tillate at hoder eller skrotter som inneholder spesifisert risikomateriale, 
sendes til en annen medlemsstat dersom den andre medlemsstaten samtykker i både å motta materialet og 
overholde de særlige vilkårene som gjelder for slik forflytning.

8. Medlemsstatene kan sende spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale av dette til forbrenning i andre 
medlemsstater bare på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i vedtak 97/735/EF(1), når det er relevant.

 Dette nummer kan endres på anmodning fra en medlemsstat for å tillate at spesifisert risikomateriale eller be-
arbeidet materiale av dette sendes til forbrenning i tredjestater. Vilkårene for eksport skal vedtas samtidig og etter 
samme framgangsmåte.

(1) Kommisjonsvedtak 97/735/EF av 21. oktober 1997 om visse vernetiltak ved handel med visse typer avfall fra pattedyr (EFT L 294 
av 28.10.1997, s. 7). Vedtaket endret ved rådsvedtak 1999/534/EF (EFT L 204 av 4.8.1999, s. 37).
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VEDLEGG VI

STANDARDER FOR VISSE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE SOM ER FRAMSTILT AV 
ELLER INNEHOLDER MATERIALE FRA DRØVTYGGERE

I samsvar med artikkel 9 nr. 1 er det forbudt å bruke materiale fra drøvtyggere til framstilling av følgende produkter 
av animalsk opprinnelse:

a) mekanisk utbeinet kjøtt,

b) dikalsiumfosfat beregnet på fôrvarer til produksjonsdyr,

c) gelatin, med mindre det er framstilt av huder fra drøvtyggere,

d) avledede produkter av smeltet fett fra drøvtyggere,

e) smeltet fett fra drøvtyggere, med mindre det er framstilt av:

 i) spredt fettvev som er erklært egnet til konsum,

ii) råstoff som er bearbeidet i samsvar med standardene nevnt i direktiv 90/667/EØF.
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VEDLEGG VII

UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1. I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b), skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg,

— alle embryoer, egg og siste avkom av et hunndyr som sykdommen er bekreftet hos, og hunndyrets 
embryoer og avkom som er oppsamlet eller født innen to år før eller etter sykdommens kliniske utbrudd 
hos mordyret,

— alle dyr i den kohorten som dyret som sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som kan 
være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— forflytning av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som 
kan ha overført TSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, 
oppholder seg,

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, alle embryoer, egg og siste avkom av dyret som sykdommen 
er bekreftet hos,

— alle dyr i den kohorten som skal defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, som dyret som 
sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg,  
i tillegg til dyrene nevnt i annet og tredje strekpunkt,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som kan 
være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— forflytning av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som 
kan ha overført BSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten.

2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1, skal minst omfatte:

a) dersom BSE bekreftes hos storfe, nedslakting og fullstendig destruering av enkeltdyr og destruering av  
embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strek-
punkt,

b) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til sjette strekpunkt.
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VEDLEGG VIII

MARKEDSFØRING OG EKSPORT

KAPITTEL A

Vilkår for handel innenfor Fellesskapet med levende dyr, embryoer og egg

I. VILKÅR SOM FÅR ANVENDELSE UAVHENGIG AV KATEGORIEN TIL MEDLEMS- ELLER 
TREDJESTATEN DYRET HAR OPPRINNELSE ELLER OPPHOLD I

1. Vilkårene i artikkel 15 nr. 1 får anvendelse på forsendelser til andre medlemsstater.

2. Følgende vilkår får anvendelse på forflytning av embryoer og egg fra storfe:

Embryoer og egg fra storfe skal stamme fra hunndyr som på oppsamlingstidspunktet:

— ikke var mistenkt for å være angrepet av BSE,

— oppfylte vilkårene fastsatt i del II.

3. Følgende vilkår får anvendelse på handel med sauer og geiter:

a) Avlsdyr av sau og geit skal:

i) komme fra en driftsenhet som oppfyller følgende krav:

— det foretas regelmessig offentlig veterinærkontroll i driftsenheten,

— dyrene er merket,

— det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke på minst tre år,

— det foretas stikkprøvekontroll av gamle hunndyr som er beregnet på slakting,

— hunndyr innføres til driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller de 
samme kravene,

ii) ha oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen eller i de siste tre årene i en driftsenhet eller driftsenheter 
som oppfyller kravene fastsatt i nr. i),

iii) dersom de er beregnet på en medlemsstat der hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene 
i bokstav b), oppfylle garantiene som er fastsatt i programmene nevnt i denne bokstav.

b) En medlemsstat som har et obligatorisk eller frivillig nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke for 
hele eller deler av sitt territorium:

i) kan framlegge dette programmet for Kommisjonen med nærmere opplysninger om:

— situasjonen med hensyn til sykdommen i medlemsstaten,

— begrunnelsen for programmet, idet det tas hensyn til sykdommens alvor og nytte/kostnads- 
forholdet,

— det geografiske området der programmet vil bli iverksatt,

— statuskategoriene som skal anvendes for driftsenhetene, standardene som skal overholdes i hver 
kategori, samt prøvingsmetodene som skal brukes,

— kontrollordningene for programmet,

— tiltakene som skal treffes dersom en driftsenhet av en eller annen grunn mister sin status,

— tiltakene som skal treffes dersom resultatene av kontrollen som gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i programmet, er positive,

ii) programmene nevnt i punkt i), kan godkjennes ved at kriteriene i nevnte nummer overholdes og etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. Samtidig, eller senest tre måneder etter at programmene er 
godkjent, skal det etter samme framgangsmåte fastsettes hvilke generelle og særlige tilleggsgarantier 
som kan kreves for handelen innenfor Fellesskapet. Disse garantiene må ikke gå ut over de nasjonale 
garantiene som medlemsstaten iverksetter.

iii) programmene som medlemsstatene har framlagt, kan endres eller utfylles etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2. Etter samme framgangsmåte kan det gis godkjenning til en endring av eller 
et tillegg til et program som allerede er godkjent, eller til garantier som er fastsatt i samsvar med 
punkt ii).
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c) Dersom en medlemsstat mener at hele eller deler av dens territorium er fritt for skrapesyke hos sau:

i) skal den framlegge for Kommisjonen relevant dokumentasjon, særlig med nærmere opplysninger 
om:

— utviklingen i sykdommens forekomst på statens territorium,

— resultatene av overvåkingsundersøkelsene basert på serologisk, mikrobiologisk, patologisk eller 
epidemiologisk undersøkelse,

— overvåkingsperiodens varighet,

— ordningene for å kontrollere at sykdommen ikke forekommer,

ii) de generelle eller særlige tilleggsgarantiene som kan kreves for handel innenfor Fellesskapet, skal 
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. Disse garantiene må ikke gå ut over de 
nasjonale garantiene som medlemsstaten iverksetter,

iii) den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om alle endringer i dokumentasjonen nevnt i 
nr. i) som gjelder sykdommen. På bakgrunn av en slik melding kan garantiene fastsatt i samsvar med 
nr. ii), endres eller trekkes tilbake etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

II. VILKÅR SOM FÅR ANVENDELSE AVHENGIG AV KATEGORIEN TIL MEDLEMSSTATEN DYRET HAR 
OPPRINNELSE ELLER OPPHOLD I, I SAMSVAR MED VEDLEGG II KAPITTEL C

1. Vilkårene i artikkel 15 nr. 1 får anvendelse på forsendelser til andre medlemsstater.

2. Mottakermedlemsstaten skal underrettes om BSE-kategorien til storfeets, sauenes og geitenes opprinnelses-
medlemsstat.

3. Følgende vilkår får anvendelse på forflytninger som nevnt i nr. 1 av storfe som kommer fra eller har oppholdt 
seg i medlemsstater eller en av regionene i disse som er klassifisert i:

KATEGORI 3 OG 4

Dyrene skal

a) være født, oppdrettet og ha oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE 
på minst sju år, eller

b) være født etter den datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med proteiner fra pattedyr ble iverksatt 
på en effektiv måte.

KATEGORI 5

Dyrene skal

a) være født etter den datoen da forbudet mot fôring av produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr ble iverk-
satt på en effektiv måte,

b) være født, oppdrettet og ha oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE 
på minst sju år, og som inneholder bare storfe som er født i driftsenheten eller kommer fra en besetning 
med tilsvarende status.

KAPITTEL B

Vilkår for avkom av dyr som er mistenkt for eller bekreftet å være angrepet av TSE i samsvar  
med artikkel 15 nr. 2

Det er forbudt å markedsføre det sist fødte avkommet som hunndyr av storfe som er angrepet av TSE, eller som sauer 
eller geiter som BSE er bekreftet hos, fødte i de siste to årene eller i tidsrommet etter at de første kliniske tegnene på 
sykdommen viste seg.

KAPITTEL C

Vilkår for handel innenfor Fellesskapet med visse produkter av animalsk opprinnelse

1. Følgende produkter av animalsk opprinnelse er unntatt fra forbudet nevnt i artikkel 16 nr. 3, forutsatt at de er fram-
stilt av storfe som oppfyller kravene i del II eller III nedenfor:

— ferskt kjøtt,

— hakket kjøtt,

— bearbeidet kjøtt,

— kjøttprodukter,

— fôr til kjæledyr beregnet på kjøttetende husdyr.
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Datobasert ordning

II. Utbeinet ferskt kjøtt som alt tilhørende vev, herunder synlig lymfe- og nervevev, er fjernet fra, og produkter av 
animalsk opprinnelse nevnt i del I fra dyr som oppfyller vilkårene og kommer fra stater eller regioner i kategori 5, 
kan markedsføres i samsvar med artikkel 16 nr. 3 annet ledd dersom kjøttet eller produktene kommer fra dyr som 
er født etter den datoen da standardene for fôrvarer nevnt i artikkel 7 nr. 2 ble iverksatt på en effektiv måte, og det 
er attestert at dyrene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og at kjøttet eller produktene er framstilt i virksomheter som 
oppfyller vilkåret nevnt i nr. 9. Vedkommende myndighet skal sørge for at vilkårene med hensyn til kontrollen 
nevnt i nr. 2-8 og i nr. 10, overholdes.

1. Storfe oppfyller vilkårene for den datobaserte ordningen dersom de ble født og oppdrettet i den berørte med-
lemsstaten, og det på slaktetidspunktet kan påvises at følgende vilkår er oppfylt:

a) det har vært mulig å identifisere dyret klart gjennom hele levetiden, slik at det kan spores tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen; dyrets entydige øremerkenummer, fødselsdato og fødselsenhet 
og alle forflytninger etter fødselen er registrert enten i dyrets offisielle pass eller i et offisielt databasert 
identifikasjons- og sporingssystem; mordyrets identitet er kjent,

b) dyret er eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge en offisiell dataregistrering av dyrets 
fødselsdato, eller ifølge dyrets offisielle pass,

c) vedkommende myndighet har mottatt og kontrollert det konkrete beviset for at dyrets mordyr har levd i 
minst seks måneder etter at dyret som oppfyller vilkårene, ble født,

d) dyrets mordyr har ikke utviklet BSE og er ikke mistenkt for å være angrepet av BSE.

K o n t r o l l

2. Dersom et dyr som skal slaktes, eller forhold i forbindelse med slaktingen ikke oppfyller alle kravene i denne 
forordning, skal dyret automatisk avvises og passet inndras. Dersom disse opplysningene framkommer etter 
slaktingen, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av sertifikater og annullere de 
utstedte sertifikatene. Dersom forsendelsen allerede har funnet sted, skal vedkommende myndighet underrette 
vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe 
hensiktsmessige tiltak.

3. Slakting av dyr som oppfyller vilkårene, skal foretas i slakterier som ikke brukes til slakting av annet storfe 
enn det som slaktes i henhold til en datobasert ordning eller en attesteringsordning for besetninger.

4. Vedkommende myndighet skal påse at nedskjæringsanleggene bruker metoder som sikrer at følgende lymfe-
knuter er fjernet:

  poplietale lymfeknuter, ischiadikuslymfeknuter, overflatiske ingvinale lymfeknuter, dype ingvinale lymfeknu-
ter, mediale og laterale iliacuslymfeknuter, renale lymfeknuter, prefemorale lymfeknuter, lumbale lymfeknuter, 
kostocervikale lymfeknuter, sternale lymfeknuter, preskapulære lymfeknuter, aksillære lymfeknuter og dype 
kaudale cervikallymfeknuter.

5. Kjøtt skal kunne spores tilbake til dyret som oppfylte vilkårene, eller etter nedskjæring til dyrene som er 
nedskåret i samme parti, ved hjelp av et offisielt sporingssystem som er brukt fram til slaktetidspunktet. Etter 
slaktingen skal det ved hjelp av merkingen være mulig å spore ferskt kjøtt og produkter nevnt i del I, tilbake 
til dyret som oppfylte vilkårene, slik at den berørte forsendelsen kan kalles tilbake. Når det gjelder fôr til 
kjæledyr, skal følgedokumenter og registre muliggjøre sporing.

6. Alle godkjente skrotter som oppfyller vilkårene, skal ha individuelle numre som refererer til øremerkenum-
meret.

7. Medlemsstaten skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroll før slakting,

b) kontroll under slakting,

c) kontroll under produksjon av fôr til kjæledyr,

d) alle krav til merking og utstedelse av sertifikater etter slakting fram til utsalgsstedet.

8. Vedkommende myndighet skal innføre et system for registrering av samsvarskontroll, slik at det kan godtgjø-
res at kontrollen har funnet sted
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V i r k s o m h e t e n

9. Virksomheten kan godkjennes dersom den utarbeider og iverksetter et system som gjør det mulig å identifisere 
kjøttet og/eller produktene som oppfyller vilkårene, og spore alt kjøtt tilbake til dyret som oppfylte vilkårene, 
eller etter nedskjæring til dyrene som ble nedskåret i samme parti. Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøt-
tet eller produktene av animalsk opprinnelse på alle trinn i prosessen, og de registrerte opplysningene skal 
oppbevares i minst to år. Virksomhetens ledelse skal skriftlig framlegge for vedkommende myndighet nærmere 
opplysninger om systemet.

10. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og overvåke systemet som virksomheten har innført, for å 
sikre at det gir garanti for en fullstendig atskillelse av produktene og for sporing både bakover og framover.

Attesteringsordning for besetninger

III. Utbeinet ferskt kjøtt som alt tilhørende vev, herunder synlig lymfe- og nervevev, er fjernet fra, og produkter av 
animalsk opprinnelse nevnt i del I fra dyr som oppfyller vilkårene og kommer fra stater eller regioner i kategori 5, 
kan markedsføres i samsvar med artikkel 16 nr. 3 annet ledd dersom kjøttet eller produktene kommer fra dyr som 
det er attestert at oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og kommer fra besetninger der det ikke har forekommet noe 
tilfelle av BSE på de siste sju årene, og at oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og at kjøttet eller produktene er fram-
stilt i virksomheter som oppfyller vilkåret nevnt i nr. 11. Vedkommende myndighet skal sørge for at vilkårene med 
hensyn til det databaserte sporingssystemet og kontrollen nevnt i nr. 3-10 og i nr. 12, overholdes.

Vilkår for besetninger

  1.  a) En besetning er en gruppe dyr som utgjør en atskilt og egen enhet, det vil si en gruppe dyr som oppdrettes, 
anbringes og holdes atskilt fra andre grupper dyr, og som er identifisert med entydige identifikasjons-
numre for besetningen og dyrene.

b) En besetning oppfyller vilkårene dersom det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE på minst sju år 
eller ikke har vært mistanke om BSE-smitte der diagnosen BSE har vært utelukket, hos noe dyr som 
fremdeles oppholdt seg i besetningen eller hadde vært plassert i eller blitt flyttet fra besetningen.

c) Som unntak fra bokstav b) kan en besetning som har eksistert i mindre enn sju år, anses å oppfylle vilkå-
rene etter at vedkommende veterinærmyndighet har foretatt en grundig undersøkelse, dersom:

 i) alle dyr som er født i eller er ført inn i den nyetablerte besetningen, oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 
bokstav a), d) og e), og

ii) besetningen har oppfylt vilkårene nevnt i bokstav b), så lenge den har eksistert.

d) Dersom en besetning er nyetablert i en driftsenhet der det har forekommet et bekreftet tilfelle av BSE hos 
et dyr som fremdeles oppholdt seg i en besetning i driftsenheten eller var blitt flyttet fra besetningen, kan 
den nyetablerte besetningen bare anses å oppfylle vilkårene etter at vedkommende veterinærmyndighet 
har foretatt en grundig undersøkelse som viser at hvert av de følgende vilkårene er oppfylt på en tilfreds-
stillende måte:

  i) alle dyrene i den berørte besetningen som tidligere oppholdt seg i samme driftsenhet, er fjernet eller 
avlivet,

 ii) alle fôrvarer er fjernet og destruert, og alle fôrbeholdere er grundig rengjort,

iii) alle bygninger er tømt og grundig rengjort før de nye dyrene ble sluppet inn i dem,

iv) alle vilkårene nevnt i bokstav c), er oppfylt.

Vilkår for dyr 

  2.  a) alle dokumenter om dyrets fødsel, identitet og forflytninger skal registreres i et offisielt databasert spo-
ringssystem,

b) dyret skal være eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge en offisiell dataregistrering av 
fødselsdatoen,

c) dyrets mordyr skal ha levd i minst seks måneder etter dyrets fødsel,

d) mordyret skal ikke ha utviklet BSE eller skal ikke være mistenkt for å være angrepet av BSE,

e) besetningen dyret er født i og alle besetninger det har vært plassert i, skal oppfylle vilkårene.
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Databasert sporingssystem

3. Det offisielle databaserte sporingssystemet nevnt i nr. 2 bokstav a), godkjennes bare dersom det har vært i drift i 
tilstrekkelig lang tid til at det inneholder alle opplysninger om dyrenes liv og forflytninger som er nødvendige for 
å kontrollere at kravene i denne forordning oppfylles, og gjelder bare for dyr som er født etter at systemet ble satt 
i drift. Historiske data som lastes inn i en datamaskin, og som dekker et tidsrom fra før systemet ble satt i drift, 
godkjennes ikke.

Kontroll

4. Dersom et dyr som skal slaktes, eller forhold i forbindelse med slaktingen ikke oppfyller alle kravene i denne 
forordning, skal dyret automatisk avvises og passet inndras. Dersom disse opplysningene framkommer etter slak-
tingen, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av sertifikater og annullere de utstedte ser-
tifikatene. Dersom forsendelsen allerede har funnet sted, skal vedkommende myndighet underrette vedkommende 
myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe hensiktsmessige 
tiltak.

5. Slakting av dyr som oppfyller vilkårene, skal foretas i slakterier som brukes utelukkende til slakting av dyr i hen-
hold til en datobasert ordning eller en attesteringsordning for besetninger.

6. Vedkommende myndighet skal påse at nedskjæringsanleggene bruker metoder som sikrer at følgende lymfeknuter 
er fjernet:

 poplietale lymfeknuter, ischiadikuslymfeknuter, overflatiske ingvinale lymfeknuter, dype ingvinale lymfeknuter, 
mediale og laterale iliacuslymfeknuter, renale lymfeknuter, prefemorale lymfeknuter, lumbale lymfeknuter, kosto-
cervikale lymfeknuter, sternale lymfeknuter, preskapulære lymfeknuter, aksillære lymfeknuter og dype kaudale 
cervikallymfeknuter.

7. Kjøtt skal kunne spores tilbake til besetningen til dyret som oppfylte vilkårene, eller etter nedskjæring til dyrene 
som er nedskåret i samme parti, ved hjelp av det databaserte sporingssystemet som er brukt fram til slaktetids-
punktet. Etter slaktingen skal det ved hjelp av merkingen være mulig å spore ferskt kjøtt og produkter nevnt i del I, 
tilbake til besetningen, slik at den berørte forsendelsen kan kalles tilbake. Når det gjelder fôr til kjæledyr, skal 
følgedokumenter og registre muliggjøre sporing.

8. Alle godkjente skrotter som oppfyller vilkårene, skal ha individuelle numre som refererer til øremerkenummeret.

9. Medlemsstaten skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroll før slakting,

b) kontroll under slakting,

c) kontroll under produksjon av fôr til kjæledyr,

d) alle krav til merking og utstedelse av sertifikater etter slakting fram til utsalgsstedet.

10. Vedkommende myndighet skal innføre et system for registrering av samsvarskontroll, slik at det kan godtgjøres at 
kontrollen har funnet sted.

Virksomheten

11. Virksomheten kan godkjennes dersom den utarbeider og iverksetter et system som gjør det mulig å identifisere 
kjøttet og/eller produktene som oppfyller vilkårene, og spore alt kjøtt tilbake til opprinnelsesbesetningene, eller 
etter nedskjæring til dyrene som ble nedskåret i samme parti. Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøttet eller 
produktene av animalsk opprinnelse på alle trinn i prosessen, og de registrerte opplysningene skal oppbevares i 
minst to år. Virksomhetens ledelse skal skriftlig framlegge for vedkommende myndighet nærmere opplysninger om 
systemet.

12. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og overvåke systemet som virksomheten har innført, for å sikre 
at det gir garanti for en fullstendig atskillelse av produktene og for sporing både bakover og framover.

KAPITTEL D

Vilkår for eksport

Reglene fastsatt i denne forordning for handel innenfor Fellesskapet får også anvendelse på eksport til tredjestater av 
levende storfe og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe.



2.6.2005 Nr. 27/45EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IX

IMPORT TIL FELLESSKAPET AV LEVENDE DYR, EMBRYOER, EGG OG PRODUKTER AV  
ANIMALSK OPPRINNELSE

KAPITTEL A

Ved import fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 1, skal vedkommende myndighet kreve at det for 
storfe og alle varer fra storfe som det er fastsatt særlige regler for i denne forordning, framlegges et internasjonalt 
dyrehelsesertifikat som attesterer at staten eller regionen oppfyller vilkårene i vedlegg II kapittel C for å bli klassifisert 
i denne kategorien.

KAPITTEL B

Import av storfe

A. Ved import av storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 2, skal det framlegges et internasjonalt 
dyrehelsesertifikat som attesterer:

a) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

b) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjons-
system som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er avkom av 
hunndyr som er mistenkt for å være angrepet av BSE.

B. Ved import av storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 3, skal det framlegges et internasjonalt 
dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, 

— er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen, og å fastslå at de ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for 
eller bekreftet å være angrepet av BSE, og

— er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE på 
minst sju år, eller

— er født etter den datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med proteiner fra pattedyr ble iverksatt på 
en effektiv måte.

C. Ved import av storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 4, skal det framlegges et internasjonalt 
dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, 

a) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen, og å fastslå at de ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for 
eller bekreftet å være angrepet av BSE, og

b) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE på 
minst sju år, eller

c) er født etter den datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med proteiner fra pattedyr ble iverksatt på 
en effektiv måte.

D. Ved import av storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 5, skal det framlegges et internasjonalt 
dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv 
måte,

2) at det angrepne storfeet er nedslaktet og destruert fullstendig, i tillegg til:

a) dersom det gjelder hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de første kliniske tegnene på 
utbrudd av sykdommen, 

b) alt storfe fra den samme kohorten,

dersom slike dyr ennå var i live i staten eller regionen,
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3) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet,

a) er født etter den datoen da forbudet mot fôring av produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr ble iverksatt 
på en effektiv måte,

b) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for eller bekreftet å 
være angrepet av BSE,

 OG

c) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det aldri har vært noe bekreftet tilfelle av BSE, og 
som omfatter bare storfe som er født i driftsenheten, eller som kommer fra en besetning med tilsvarende 
helsetilstand, eller

d) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE på 
minst sju år, og som omfatter bare storfe som er født i driftsenheten, eller som kommer fra en besetning 
med tilsvarende helsetilstand.

KAPITTEL C

Import av ferskt kjøtt og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe

A. Ved import av ferskt kjøtt (ikke utbeinet eller utbeinet) og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe 
fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 2, skal det framlegges et internasjonalt helsesertifikat som 
attesterer at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv 
måte.

B. Ved import av ferskt kjøtt (ikke utbeinet eller utbeinet) og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe 
fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 3, skal det framlegges et internasjonalt helsesertifikat som 
attesterer:

a) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

b) at det ferske kjøttet og produktene av animalsk opprinnelse framstilt av storfe som er beregnet på eksport 
til Fellesskapet, ikke inneholder eller ikke er framstilt av spesifisert risikomateriale nevnt i vedlegg V, eller 
mekanisk utbeinet kjøtt fra kraniet eller virvelsøylen.

C. Ved import av ferskt kjøtt (ikke utbeinet eller utbeinet) og kjøttprodukter av storfe fra stater eller regioner som er 
klassifisert i kategori 4, skal det framlegges et internasjonalt helsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at det ferske kjøttet og produktene av animalsk opprinnelse framstilt av storfe som er beregnet på eksport 
til Fellesskapet, ikke inneholder eller ikke er framstilt av spesifisert risikomateriale nevnt i vedlegg V, eller 
mekanisk utbeinet kjøtt fra kraniet eller virvelsøylen.

D. Import av ferskt kjøtt og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe fra stater eller regioner som er klas-
sifisert i kategori 5, er forbudt, unntatt produktene av animalsk opprinnelse oppført i vedlegg VIII kapittel C del I. 
Ved denne importen skal det framlegges et internasjonalt helsesertifikat som attesterer:

1) at vilkårene i artikkel 16 nr. 2 og i vedlegg VIII kapittel C del II og III er oppfylt,

2) at kjøttproduktene som er beregnet på eksport til Fellesskapet, verken inneholder eller er framstilt av noen av 
produktene nevnt i kapittel F, eller inneholder eller er framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i 
vedlegg V, 

3) at det finnes et system som gjør det mulig å spore ferskt kjøtt og produkter av animalsk opprinnelse framstilt 
av storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, tilbake til driftsenhetene de kommer fra,

4) at storfeet som kjøttet eller kjøttproduktene beregnet på eksport til Fellesskapet kommer fra:

a) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen,

b) ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for eller bekreftet å være angrepet av BSE, og enten:

— er født etter den datoen da forbudet mot fôring av produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr ble 
iverksatt på en effektiv måte, eller

— er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE 
på minst sju år,

5) at det er forbudt å fôre produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv 
måte,
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6) at det angrepne storfeet er nedslaktet og destruert fullstendig, i tillegg til:

a) dersom det gjelder hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de første kliniske tegnene på 
utbrudd av sykdommen, 

b) alt storfe fra den samme kohorten,

dersom slike dyr ennå var i live i staten eller regionen.

KAPITTEL D

Import av embryoer og egg fra storfe

A. Ved import av embryoer/egg fra storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 2, skal det framlegges 
et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at embryoene/eggene er oppsamlet, behandlet og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i vedlegg A og B til 
direktiv 89/556/EØF(1).

B. Ved import av embryoer/egg fra storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 3, skal det framlegges 
et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at embryoene/eggene beregnet på eksport til Fellesskapet, kommer fra hunndyr som:

a) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen, og som ikke er avkom av hunndyr som er bekreftet å være angrepet 
av BSE,

b) ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for eller bekreftet å være angrepet av BSE,

c) ikke var mistenkt for å være angrepet av BSE da embryoene ble oppsamlet,

3) at embryoene/eggene er oppsamlet, behandlet og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i vedlegg A og B 
til direktiv 89/556/EØF.

C. Ved import av embryoer/egg fra storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 4, skal det framlegges 
et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at embryoene/eggene beregnet på eksport til Fellesskapet, kommer fra hunndyr som:

a) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til 
mordyret og opprinnelsesbesetningen, og som ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for eller bekref-
tet å være angrepet av BSE,

b) ikke er angrepet av BSE,

c) ikke var mistenkt for å være angrepet av BSE da embryoene ble oppsamlet, og

i) er født etter den datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med proteiner fra pattedyr ble iverksatt 
på en effektiv måte, eller

ii) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE 
på minst sju år,

3) at embryoene/eggene er oppsamlet, behandlet og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i vedlegg A og B til 
direktiv 89/556/EØF.

D. Ved import av embryoer/egg fra storfe fra stater eller regioner som er klassifisert i kategori 5, skal det framlegges 
et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

1) at det er forbudt å fôre avlsdyr med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

2) at det angrepne storfeet samt dersom det gjelder hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de 
første kliniske tegnene på utbrudd av sykdommen, er nedslaktet og destruert fullstendig dersom slike dyr ennå 
var i live i staten eller regionen,

3) at embryoene/eggene beregnet på eksport til Fellesskapet, kommer fra hunndyr som:

a) er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 
til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og som ikke er avkom av hunndyr som er mistenkt for eller  
bekreftet å være angrepet av BSE,

b) ikke er angrepet av BSE,

(1) 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 (EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1). Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 94/113/EF 
(EFT L 53 av 24.2.1994, s. 23).
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c) ikke var mistenkt for å være angrepet av BSE da embryoene ble oppsamlet, og som

i) er født etter den datoen da forbudet mot fôring av produksjonsdyr med proteiner fra pattedyr ble 
iverksatt på en effektiv måte, eller

ii) aldri har blitt fôret med proteiner fra pattedyr og er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger 
der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av BSE på minst sju år, og som omfatter bare storfe som er 
født i driftsenheten, eller som kommer fra en besetning med tilsvarende helsetilstand,

4) at embryoene/eggene er oppsamlet, behandlet og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i vedlegg A og B til 
direktiv 89/556/EØF.

KAPITTEL E

Import av sauer og geiter

Sauer og geiter som importeres til Fellesskapet, skal oppfylle de kravene som gir helsegarantier som tilsvarer de garanti-
ene som kreves i denne forordning eller i henhold til denne forordning.

KAPITTEL F

Import til Fellesskapet fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er klassifisert i kategori 5, av produktene av 
animalsk opprinnelse nevnt i vedlegg VIII kapittel C i samsvar med artikkel 16 nr. 3, er forbudt dersom de inneholder 
eller er framstilt av følgende produkter eller materiale fra drøvtyggere:

— mekanisk utbeinet kjøtt,

— dikalsiumfosfat beregnet til fôrvarer til produksjonsdyr,

— gelatin, med mindre det er framstilt av huder eller skinn,

— smeltet fett fra drøvtyggere og avledede produkter av dette, med mindre de er framstilt av spredt fettvev 
som er erklært egnet til konsum, eller av råstoff som er bearbeidet i samsvar med standardene nevnt i vedtak  
1999/534/EF.

KAPITTEL G

Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater eller regioner i tredjestater som ikke er klassifisert i 
kategori 1, skal det i de relevante sertifikatene som kreves i henhold til Fellesskapets regelverk, tilføyes en erklæring 
som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd:

«Produktet av animalsk opprinnelse inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert 
i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, eller av mekanisk utbeinet 
kjøtt fra hodeknoklene eller virvelsøylen fra storfe. Dyrene er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass 
i kraniet eller avlivet umiddelbart ved hjelp av samme metode og er ikke slaktet, etter bedøving, ved at sentralner-
vevev er blitt ødelagt ved hjelp av et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniet.»
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VEDLEGG X

REFERANSELABORATORIER, PRØVETAKING OG METODER FOR LABORATORIEANALYSE

KAPITTEL A

Nasjonale referanselaboratorier

1. Det utpekte nasjonale referanselaboratoriet skal:

a) ha utstyr og kvalifisert personale slik at det til enhver tid, og særlig første gang den berørte sykdommen 
forekommer, kan påvise TSE-agensens type og stamme og bekrefte resultater som de regionale diagnosela-
boratoriene har kommet fram til. Dersom det ikke kan karakterisere agensens stammetype, skal det utarbeide 
en rutine som sikrer at stammekarakteriseringen vises til Fellesskapets referanselaboratorium,

b) kontrollere de diagnostiske metodene som brukes ved de regionale diagnoselaboratoriene,

c) ha ansvar for å samordne diagnostiske standarder og metoder i medlemsstaten. Med henblikk på dette:

— kan det levere diagnosereagenser til laboratorier som er godkjent av medlemsstaten,

— skal det kontrollere kvaliteten på alle diagnosereagenser som brukes i medlemsstaten,

— skal det med jevne mellomrom organisere sammenlignende prøver,

— skal det oppbevare isolater av den berørte sykdommens agenser eller tilsvarende vev som inneholder 
slike agenser, fra bekreftede tilfeller i medlemsstaten,

— skal det bekrefte resultatene som er framkommet ved diagnoselaboratoriene som medlemsstaten har 
utpekt,

d) samarbeide med Fellesskapets referanselaboratorium.

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstater som ikke har et nasjonalt referanselaboratorium, imidlertid benytte 
Fellesskapets referanselaboratorium eller nasjonale referanselaboratorier i andre medlemsstater.

3. De nasjonale referanselaboratoriene er:

Belgia: CERVA-CODA-VAR 
   Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques 
   Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
   Veterinary and Agrochemical Research Centre 
   Groeselenberg 99 
   B-1180 Bruxelles

Danmark: Statens Veterinære Serumlaboratorium 
   Bülowsvej 27 
   DK-1790 København V 

Det forente The Veterinary Laboratories Agency 
kongerike: Woodham Lane 
   New Haw 
   Addlestone 
   Surrey KT15 3NB 
   Det forente kongerike

Finland: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos 
   Hämeentie 57 
   FIN-00550 Helsinki

Frankrike: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
   Laboratoire de pathologie bovine 
   31, avenue Tony Garnier 
   BP 7033 
   F-69342 Lyon Cedex
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Hellas: 1. Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine 
   University of Thessaloniki 
   Giannitson & Voutyra St. 
   GR-54627 Thessaloniki

  2. Athens Centre of Veterinary Institutes 
   Laboratory of Pathology 
   25 Neapoleos St. 
   GR-14310 Athens

Irland: The Central Veterinary Research Laboratory 
   Abbotstown 
   Castleknock 
   Dublin 15 
   Irland

Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 
   Liguria e Valle d’Aosta 
   CEA 
   Via Bologna 
   I-148-10150 Torino

Luxembourg: Laboratoire «CERVA» 
   CODA-VAR 
   Centre d’etude et de recherches vétérinaires et agrochimiques 
   Groeselenberg 99 
   B-1180 Bruxelles

Nederland: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid 
   Edelhertweg 15 
   Postbus 65 
   8200 AB Lelystad 
   Nederland

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

Spania: 1. Laboratorio de la Facultad de Veterinaria 
   Departamento de Patología Animal (Anatomía Patológica) 
   Zaragoza 
   Spania

  2. Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
   Madrid 
   Spania

   (Bare BSE-prøver nevnt i vedlegg IVA til vedtak 98/272/EF)

Sverige: Statens veterinärmedicinska anstalt 
   S-751 89 Uppsala

Tyskland: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere 
   Anstaltsteil Tübingen 
   Postfach 1149 
   D-72001 Tübingen

Østerrike: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling 
   Robert Koch Gasse 17 
   A-2340 Mödling

KAPITTEL B

Fellesskapets referanselaboratorium

1. Fellesskapets referanselaboratorium for TSE er:

The Veterinary Laboratories Agency 
Woodham Lane 
New Haw 
Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
Det forente kongerike
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2. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha følgende funksjoner og oppgaver:

a) i samråd med Kommisjonen å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere BSE, 
særlig ved:

— å oppbevare og levere tilsvarende vev som inneholder agensen, for å utvikle eller utarbeide de relevante 
diagnoseprøvene eller for å karakterisere stammer av agensen,

— å levere standardsera og andre referanseagenser til de nasjonale referanselaboratoriene med sikte på å 
standardisere de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene,

— å bygge opp og oppbevare en samling av tilsvarende vev som inneholder TSE-agensene og -stam-
mene,

— med jevne mellom å organisere sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på fellesskapsplan,

— å samle inn og klassifisere data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes i Fellesskapet, 
og resultatene av prøver som er gjennomført i Fellesskapet,

— å karakterisere isolater av TSE-agensen ved å bruke de mest avanserte metodene for å oppnå økt kunn-
skap om sykdommens epidemiologi,

— å følge utviklingen verden over med hensyn til overvåking, epidemiologi og forebygging av TSE,

— å opprettholde sakkunnskap om prionsykdommer slik at det er mulig å stille en rask differensialdiag-
nose,

— å tilegne seg inngående kunnskap om tilrettelegging og bruk av diagnostiske metoder for å bekjempe og 
utrydde TSE,

b) å bistå aktivt ved diagnostiseringen av TSE-utbrudd i medlemsstatene ved å undersøke prøver fra dyr som er 
angrepet av TSE, som sendes til referanselaboratoriet med sikte på bekreftende diagnose, karakterisering og 
epidemiologiske undersøkelser,

c) å lette opplæringen eller videreutdanningen av sakkyndige når det gjelder laboratoriediagnostisering med 
sikte på å harmonisere de diagnostiske metodene i hele Fellesskapet.

KAPITTEL C

Prøvetaking og laboratorieundersøkelser

1. Prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise BSE hos storfe

1.1. Prøvetaking

 Vedkommende myndighet skal sørge for at prøvetakingen gjennomføres etter metodene og protokollene fastsatt i 
siste utgave av OIEs Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (heretter kalt «håndboken»). Dersom 
det ikke finnes slike metoder og protokoller, skal vedkommende myndighet sørge for at prøvetakingen gjennom-
føres på en måte som er hensiktsmessig for å oppnå en korrekt anvendelse av undersøkelsene.

1.2. Laboratorieundersøkelser

1.2.1 Tilfeller under mistanke

 Vev fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, skal 
gjennomgå en histopatologisk undersøkelse som fastsatt i siste utgave av håndboken, med mindre materialet 
er autolysert. Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, eller dersom 
materialet er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp av en av de andre diagnostiske metodene som er fastsatt 
i håndboken (immunocytokjemi, immunoblot-metode eller påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmi-
kroskopi).

1.2.2. Dyr som undersøkes innenfor rammen av det årlige overvåkingsprogrammet

 Storfe som undersøkes innenfor rammen av det årlige overvåkingsprogrammet som fastsatt i vedlegg III  
kapittel A nr. 1, og det målrettede overvåkingsprogrammet fastsatt i vedlegg III kapittel A del III, skal undersøkes 
ved hjelp av en av prøvene som er oppført i nr. 4.

 Dersom resultatene av hurtigprøven er usikre eller positive, skal vevene gjennomgå en histopatologisk undersø-
kelse av hjernestammen som fastsatt i siste utgave av håndboken, med mindre materialet er autolysert eller på 
annen måte er uegnet for en histopatologisk undersøkelse. Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkel-
sen er usikkert eller negativt, eller dersom materialet er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp av en av de 
andre diagnostiske metodene nevnt i nr. 1.2.1; metoden skal imidlertid ikke være den samme som metoden som 
er brukt i kartleggingsforsøket.
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1.3. Tolking av resultatene

 Et dyr som er undersøkt som angitt i nr. 1.2.1, skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av en av 
prøvene er positivt.

 Et dyr som er undersøkt som angitt i nr. 1.2.2, skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av kartleg-
gingsforsøket er positivt eller usikkert, og

— resultatet av den påfølgende histopatologiske undersøkelsen er positivt, eller

— resultatet av en annen diagnostisk metode nevnt i nr. 1.2.1, er positivt.

2. Prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise TSE hos sauer og geiter

 Prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise skrapesyke hos sauer og geiter skal gjennomføres i samsvar 
med metodene og protokollene fastsatt i siste utgave av håndboken.

 Regler for prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise BSE hos sauer og geiter skal utarbeides etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

3. Bekreftelse av forekomst av andre typer TSE

 Undersøkelsene som gjennomføres for å bekrefte mistanken om forekomst av andre typer TSE enn dem som er 
nevnt i nr. 1 og 2, skal minst omfatte en histopatologisk undersøkelse av hjernevev. Vedkommende myndighet 
kan også kreve at det brukes andre laboratorieundersøkelser som immunocytokjemiske og immundiagnostiske 
prøver til påvisning av skrapesykerelaterte fibriller når det anses for nødvendig. I alle tilfeller skal minst én annen 
laboratorieundersøkelse gjennomføres i samsvar med foregående punktum dersom den første histopatologiske 
undersøkelsen er negativ. Dersom sykdommen forekommer for første gang, skal alle de tre undersøkelsene gjen-
nomføres.

4. Hurtigprøver

 Med sikte på å gjennomføre prøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1, skal følgende metoder 
brukes som hurtigprøver i henhold til denne forordning:

— en prøve basert på Western blot-metoden for påvisning av det proteaseresistente fragmentet PrPRes (Prionics 
Check-prøve),

— ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk ved hjelp 
av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve),

— immunologisk analyse (Sandwich-metode) for påvisning av PrPRes, gjennomført etter denaturering og kon-
sentrering (Bio Rad-prøve).

5. Alternative prøver

 (Fastsettes senere.)
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VEDLEGG XI

OVERGANGSTILTAK

OVERGANGSTILTAK NEVNT I ARTIKKEL 22

A. Fjerning av spesifisert risikomateriale

1. Medlemsstatene skal sørge for at følgende spesifiserte risikomateriale fjernes og destrueres i samsvar med  
nr. 6-11.

a) Følgende vev betegnes som spesifisert risikomateriale:

 i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra storfe som er eldre enn tolv måneder, 
og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen fra storfe uansett alder,

ii) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv 
måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

b) I tillegg til det spesifiserte risikomaterialet oppført i bokstav a), skal følgende vev betegnes som spesifisert risi-
komateriale i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og i Portugal, med unntak av den autonome 
regionen Azorene:

 i) hele hodet, unntatt tungen, herunder hjernen, øynene, trigeminale nerveknuter og mandlene, brisselen, 
milten og ryggmargen fra storfe som er eldre enn seks måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til ende-
tarmen fra storfe uansett alder,

ii) virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggmargen, fra storfe som er eldre enn 30 måneder.

2. Spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale fra dette kan sendes bare med henblikk på eventuell forbren-
ning i samsvar med nr. 11 eller eventuelt nr. 7 bokstav b).

3. Medlemsstatene skal sørge for at hodeknokler og virvelsøyler fra storfe, sauer og geiter ikke brukes til produksjon 
av mekanisk utbeinet kjøtt.

4. Medlemsstatene skal sørge for at det, etter bedøving, ikke ødelegges sentralnervevev ved hjelp av et avlangt stav-
formet instrument som føres inn i kraniet på storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på konsum eller fôr, på 
deres territorium.

5. Det spesifiserte risikomaterialet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal ikke importeres til Fellesskapet etter 31. mars 2001.

 Følgende produkter av animalsk opprinnelse skal være omfattet av restriksjoner med hensyn til import til 
Fellesskapet:

— ferskt kjøtt: kjøttet definert i direktiv 64/433/EØF,

— hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt: det hakkede kjøttet og det bearbeidede kjøttet definert i direktiv  
94/65/EF(1),

— kjøttprodukter: kjøttproduktene definert i direktiv 77/99/EØF(2),

— bearbeidet animalsk protein som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— tarmer fra storfe som nevnt i artikkel 2 bokstav b) v) i direktiv 77/99/EØF,

a) Ved import etter 31. mars 2001 til Fellesskapet fra tredjestater eller regioner i tredjestater av ovennevnte 
produkter av animalsk opprinnelse som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter, skal helseserti-
fikatene ledsages av en erklæring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, 
med følgende ordlyd:

 «Produktet av animalsk opprinnelse inneholder ikke og er ikke framstilt av noen av produktene nevnt 
kapittel F i vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefa-
lopati, eller av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til denne forordning, produsert etter 
31. mars 2001, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra hodeknoklene eller virvelsøylen fra storfe, sauer eller 
geiter, produsert etter 31. mars 2001. Etter 31. mars 2001 er dyrene ikke slaktet etter bedøving ved inn-
sprøyting av gass i kraniet eller avlivet ved hjelp av samme metode og er ikke slaktet, etter bedøving, ved 
at sentralnervevev er blitt ødelagt ved hjelp av et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniet.»

(1) Rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet 
kjøtt (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10).

(2) Rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 om helseproblemer ved handel med kjøttprodukter innenfor Fellesskapet (EFT L 26 
av 31.1.1977, s. 85). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 97/76/EF (EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25).
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b) Alle henvisninger til «produkter av animalsk opprinnelse» betegner produkter av animalsk opprinnelse 
som er oppført i dette nummer, og gjelder ikke andre produkter av animalsk opprinnelse som inneholder 
eller er framstilt av disse produktene av animalsk opprinnelse.

6. Nr. 5 får anvendelse bare på import fra tredjestater:

a) som ikke har framlagt for Kommisjonen noen saksmappe som støtter søknaden om fritak for disse bestem-
melsene,

b) som har framlagt slik saksmappe som etter en vurdering av de risikoene som bestemmer alle de potensielle 
risikofaktorene, imidlertid har vist seg ikke å være tilfredsstillende.

7. Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å sikre at dette vedlegg anvendes riktig, og at det tref-
fes tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for avfall fra dyr, 
bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler som medlemsstatene har godkjent i samsvar med artikkel 7 
i direktiv 90/667/EØF, utsalgssteder, fyllplasser og andre lagrings- eller forbrenningsanlegg. Medlemsstatene skal 
særlig innføre en ordning som sikrer og kontrollerer:

a) at spesifisert risikomateriale som brukes til framstilling av produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, brukes bare for 
det godkjente formålet,

b) at spesifisert risikomateriale, særlig når det fjernes i andre virksomheter eller lokaler enn slakterier, er fullsten-
dig atskilt fra annet avfall som ikke er beregnet på forbrenning, innsamles separat og disponeres i samsvar med 
nr. 1 og nr. 8-11. Medlemsstatene kan tillate at hoder eller skrotter som inneholder spesifisert risikomateriale, 
sendes til en annen medlemsstat dersom den andre medlemsstaten samtykker i både å motta materialet og 
overholde de særlige vilkårene som gjelder for slik forflytning.

8. Medlemsstatene skal sørge for at spesifisert risikomateriale fjernes:

a) i slakterier,

b) i nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler nevnt i artikkel 3 og 7 i direktiv 
90/667/EØF, under tilsyn av en representant utpekt av vedkommende myndighet. Disse virksomhetene skal 
være godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Virvelsøylen kan imidlertid fjernes på utsalgssteder på deres territorium.

 Dersom spesifisert risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr som ikke er slaktet med henblikk på konsum, skal 
kroppsdelene som inneholder spesifisert risikomateriale, eller hele skrotten behandles som spesifisert risikomate-
riale.

9. Medlemsstatene skal sørge for at alt spesifisert risikomateriale farges med et fargestoff og eventuelt merkes umid-
delbart etter at det er fjernet, og destrueres fullstendig:

a) ved forbrenning uten forbehandling, eller

b) dersom fargestoffet eller merkingen fortsatt synes, etter forbehandling:

i) i samsvar med systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til vedtak 92/562/EØF:

— ved forbrenning,

— ved medforbrenning,

ii) i samsvar med minst standardene nevnt i vedlegg I til rådsvedtak 1999/534/EF, ved nedgraving på en 
godkjent fyllplass.

10. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra bestemmelsene i nr. 8 og 9 for å tillate forbrenning eller nedgraving av 
spesifisert risikomateriale eller hele skrotter uten farging på forhånd, eller eventuelt uten fjerning av det spesifiserte 
risikomaterialet, på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF, og etter en metode som 
utelukker enhver risiko for overføring av TSE og er godkjent og kontrollert av vedkommende myndighet, særlig 
dersom dyrene er døde eller er avlivet som et ledd i tiltak for å bekjempe sykdommer.

11. Medlemsstatene kan sende spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale av dette til forbrenning i andre 
medlemsstater på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i kommisjonsvedtak 97/735/EF, når det er rele-
vant.

 Dette nummer kan endres på anmodning fra en medlemsstat for å tillate at spesifisert risikomateriale eller bearbei-
det materiale av dette sendes til forbrenning i tredjestater, samtidig som vilkårene for slik eksport vedtas.
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B. Statistiske undersøkelser

 Den statistiske undersøkelsen nevnt i artikkel 22, skal omfatte alle dyr nevnt i vedlegg III kapittel A del I nr. 1.1 og 
1.2.

 Denne bestemmelsen, som får anvendelse i ett år, kan gjennomgås på nytt på bakgrunn av erfaringene fra de seks 

første månedene.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1248/2001

av 22. juni 2001

om endring av vedlegg III, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
epidemiologisk overvåking og undersøkelse for å påvise overførbar spongiform encefalopati(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 20 nr. 2 og 
artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt nærmere regler for overvåking av overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) hos storfe, sauer og 
geiter. Disse reglene omfatter systematisk undersøkelse 
av storfe som er eldre enn 30 måneder og inngår i 
næringsmiddelkjeden, og stikkprøvekontroll av 
storfe som er eldre enn 30 måneder og ikke inngår i 
næringsmiddelkjeden. Dessuten skal alt storfe som er 
nødslaktet eller funnet å være sykt ved slakting med 
henblikk på destruering i samsvar med programmet for 
slakting av dyr som er eldre enn 30 måneder (OTMS), 
undersøkes. Sauer og geiter med kliniske tegn som er 
forenlige med TSE, skal overvåkes aktivt.

2) Siden det er påvist bovin spongiform encefalopati 
(BSE) hos to storfe med en alder på 28 måneder ved 
rutineundersøkelser av nødslaktede dyr, og for å innføre 
et system for tidlig varsling av negative utviklingstrekk 
i BSE-insidensen hos yngre dyr, må aldersgrensen 
settes ned til 24 måneder for dyr som tilhører visse 
risikopopulasjoner.

3) I forbindelse med overvåkingen i første kvartal i 2001, 
ble det påvist positive BSE-tilfeller i alle medlemsstatene, 
unntatt Hellas, Luxembourg, Østerrike, Finland og 
Sverige. Antallet storfe som tilhørte visse risikogrupper 
som ble undersøkt i ovennevnte medlemsstater, var 248 
i Hellas, 763 i Luxembourg, 3 295 i Østerrike, 4 527 i 
Finland og 8 254 i Sverige.

4) I sin uttalelse av 6. juli 2000 om den geografiske 
risikoen for BSE (GBR) konkluderte Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål med at GBR-nivået i 
Luxembourg var III (BSE bekreftet på lavt nivå), og 
at GBR-nivået i Østerrike, Finland og Sverige var II 
(BSE usannsynlig, men ikke utelukket). Med henvisning  

 til juridisk og teknisk usikkerhet framla Hellas ingen 
dokumentasjon til vurdering.

5) På bakgrunn av overvåkingen som gjennomføres 
i Østerrike, Finland og Sverige og vurderingen til 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål, er det 
usannsynlig, men ikke utelukket, at BSE forekommer 
i disse medlemsstatene. Dersom BSE forekommer, vil 
sykdommen sannsynligvis bli påvist ved undersøkelse av 
storfe som er selvdødt, nødslaktet eller funnet å være sykt 
ved normal slakting. Derfor bør disse medlemsstatene 
tillates å redusere omfanget av undersøkelsene av friskt, 
slaktet storfe.

6) For å innhente flere opplysninger om BSE-forekomsten 
i Det forente kongerike, bør undersøkelsene innenfor 
rammen av programmet for slakting av dyr som er eldre 
enn 30 måneder, utvides til å omfatte alle dyr som er 
født innen ett år etter at fôringsforbudet ble iverksatt 
på en effektiv måte. Annet storfe som slaktes i samsvar 
med programmet for slakting av dyr som er eldre enn 
30 måneder, bør kontrolleres ved stikkprøver

7) Det bør være tillatt for medlemsstatene å undersøke annet 
storfe på frivillig grunnlag, særlig dersom disse dyrene 
anses å utgjøre en høyere risiko, forutsatt at det gjøres 
uten å forstyrre handelen.

8) Det er nødvendig å avklare hvilke tiltak som skal treffes 
etter at storfeet er undersøkt, og å innføre tiltak som 
hindrer at skrotter som kan være kontaminert av skrotter 
som er påvist å være positive i undersøkelsen, inngår i 
næringsmiddelkjeden.

9) Det bør innføres hurtigprøver post mortem på 
stikkprøvebasis for å forbedre påvisningen av skrapesyke 
hos sauer og geiter. For å få et mer utfyllende bilde av 
situasjonen er det nødvendig å foreta stikkprøvekontroll i 
to forskjellige målpopulasjoner, selvdøde dyr og slaktede 
dyr.

10) I medlemsstater med små nasjonale besetninger av sauer 
og geiter er det vanskelig å gjennomføre en statistisk 
relevant stikkprøvekontroll i begge målgruppene. I disse 
medlemsstatene bør det derfor være tillatt å bruke en 
mindre prøvestørrelse, men som er rettet mot dyr der det 
er størst sannsynlighet for å finne positive tilfeller.

11) På bakgrunn av den betydningen genetisk resistens har 
for utviklingen av klinisk skrapesyke og muligheten 
for å bruke avlsprogrammer til å forebygge, bekjempe 
og utrydde skrapesyke, bør genotypen til alle 
skrapesyketilfeller bestemmes, og tilfeller med resistente 
genotyper må gjennomgå stammekarakterisering.

2005/EØS/27/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 173 av 27.6.2001, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
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12) Listen over nasjonale referanselaboratorier må 
ajourføres.

13) Etter innføringen av hurtigprøver i overvåkings-
programmene for sauer og geiter, er det nødvendig 
å fastsette hensiktsmessige diagnostiske metoder og 
protokoller. Videre bør de diagnostiske metodene og 
protokollene som er fastsatt for storfe, ajourføres.

14) I henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 999/2001 
skal det brukes en avgjørende statistisk undersøkelse til 
å bekrefte eller avkrefte konklusjonene i risikoanalysen 
som foretas som et første trinn når BSE-statusen til en 
stat eller region skal bestemmes. Minstekravene til den 
statistiske undersøkelsen er fastsatt i vedlegg XI del B. 
Siden Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål 
vurderer at BSE-risikoen er lavere i Østerrike, Finland 
og Sverige, og på bakgrunn av de uforholdsmessig store 
ressursene som brukes, må det gjøres et unntak for disse 
medlemsstatene slik at selvdøde dyr i fjerntliggende 
områder med lav dyretetthet unntas fra undersøkelsen.

15) Av klarhetshensyn bør kommisjonsvedtak 98/272/EF(1) 
om epidemiologisk overvåking for overførbar spongiform 
encefalopati, sist endret ved vedtak 2001/8/EF(2), og 
kommisjonsvedtak 2000/764/EF(3) om undersøkelse for 
å påvise bovin spongiform encefalopati hos storfe, endret 
ved vedtak 2001/8/EF, oppheves.

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg III erstattes med vedlegg I til denne forordning.

2. Vedlegg X kapittel A nr. 3 erstattes med vedlegg II til 
denne forordning.

3. Vedlegg X kapittel C erstattes med vedlegg III til denne 
forordning.

4. Vedlegg XI kapittel B erstattes med vedlegg IV til denne 
forordning.

Artikkel 2

1. Vedtak 98/272 og 2000/764 oppheves.

2. Henvisninger til de opphevede vedtakene skal forstås 
som henvisninger til forordning (EF) nr. 999/2001. Særlig skal 
henvisninger til vedlegg IV del A til vedtak 98/272/EF forstås 
som henvisninger til vedlegg X kapittel C nr. 4 til forordning 
(EF) nr. 999/2001.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2001. Bestemmelsene i vedlegg III 
kapittel A del II til forordning (EF) nr. 999/2001, som fastsatt 
i vedlegg I til denne forordning, får imidlertid anvendelse fra 
1. januar 2002.

Bestemmelsene i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001, 
som fastsatt i vedlegg I til denne forordning, skal gjennomgås 
på nytt på bakgrunn av resultatene av de seks første månedene 
med overvåking.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 122 av 24.4.1998, s. 59.
(2) EFT L 2 av 5.1.2001, s. 28.
(3) EFT L 305 av 6.12.2000, s. 28.
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VEDLEGG I

«VEDLEGG III

OVERVÅKINGSSYSTEM

KAPITTEL A

I. OVERVÅKING AV STORFE

1. Generelt

 Storfe skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.1 bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

2.1. Alt storfe som er eldre enn 24 måneder, og:

— som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv  
64/433/EØF(1), eller 

— som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF,

 skal undersøkes for BSE.

2.2. Alt storfe som er eldre enn 30 måneder, og som er slaktet normalt for konsum, skal undersøkes for BSE.

2.3. Som unntak fra nr. 2.2 kan Østerrike, Finland og Sverige vedta å undersøke bare et tilfeldig utvalg av storfe 
som er født, oppdrettet og slaktet på deres territorium. Utvalget skal omfatte minst 10 000 dyr per år.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

 Storfe eldre enn 24 måneder som er døde eller avlivet, men som ikke:

— ble avlivet med henblikk på destruering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96(2),

— ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal kontrolleres for BSE ved stikkprøver. Antallet prøver skal ikke være lavere enn prøvestørrelsen angitt i 
tabellen. Prøvene skal være representative for hver region og tas kontinuerlig.

Samlet populasjon eldre 
enn 24 måneder

Prøvestørrelse(*)
Samlet populasjon eldre 

enn 24 måneder
Prøvestørrelse(*)

100 000 950 4 500 000 6 000

200 000 1 550 5 000 000 6 500

300 000 1 890 5 500 000 7 000

400 000 2 110 6 000 000 7 500

500 000 2 250 6 500 000 8 000

600 000 2 360 7 000 000 8 500

700 000 2 440 7 500 000 9 000

800 000 2 500 8 000 000 9 500

900 000 2 550 8 500 000 10 000

1 000 000 2 590 9 000 000 10 500

1 500 000 3 000 9 500 000 11 000

2 000 000 3 500 10 000 000 11 500

2 500 000 4 000 10 500 000 12 000

3 000 000 4 500 11 000 000 12 500

3 500 000 5 000 11 500 000 13 000

4 000 000 5 500 12 000 000 13 500

(*) Prøveantallet er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,1 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % i 
delpopulasjonene nevnt i nr. 3, idet det antas at disse delpopulasjonene utgjør 1 % av den samlede storfepopulasjonen 
som er eldre enn 24 måneder. Når den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder, er minst 1 500 000 dyr, 
er prøvestørrelsen økt med 500 prøver per 500 000 dyr som en tilpasning av forholdsmessigheten for å ta hensyn til at det 
er større sannsynlighet for variasjon i risikoen for BSE i populasjonen.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
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4. Overvåking av dyr som er kjøpt med henblikk på destruering i samsvar med forordning (EF)  
nr. 716/96

4.1 Alle nødslaktede dyr eller dyr som ved kontrollen ante mortem er funnet å være syke, skal undersøkes for 
BSE.

4.2. Alle dyr som er født mellom 1. august 1996 og 1. august 1997, skal undersøkes for BSE.

4.3. Dyr som ikke omfattes av nr. 4.1 og 4.2, skal undersøkes for BSE ved en stikkprøvekontroll som omfatter 
minst 50 000 dyr per år.

5. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til undersøkelsene nevnt i nr. 2-4, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag undersøke annet storfe på 
sitt territorium, særlig dersom disse dyrene har opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av BSE, har inntatt 
fôrvarer som kan være kontaminert, eller som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av BSE.

6. Tiltak etter undersøkelse

6.1. Når et dyr som er slaktet for konsum, er undersøkt for BSE, skal skrotten ikke påføres stempelmerket fastsatt 
i kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, før det foreligger et negativt resultat av hurtigprøven.

6.2. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 6.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet som 
sikrer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det foreligger et 
negativt resultat av hurtigprøven.

6.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til 
det foreligger et negativt resultat av hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 
eller 4.

6.4. Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.

6.5. Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å være positivt i hurtigprøven, skal i tillegg til skrotten som 
er påvist å være positiv, minst skrotten umiddelbart før denne og de to skrottene umiddelbart etter denne på 
samme slaktelinje, destrueres i samsvar med nr. 6.4.

6.6. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system i slakteriet som hindrer 
at skrottene kontaminerer hverandre.

II. OVERVÅKING AV SAUER OG GEITER

1. Generelt

 Sauer og geiter skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 
bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder, og som er slaktet for konsum, skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen 
angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal 
tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, 
rase, produksjonstype eller andre egenskaper. Dyrenes alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn 
på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme 
besetning.

Antall slaktede dyr eldre 
enn 18 måneder

Minste prøvestørrelse, 
slaktede dyr(*)

Antall slaktede dyr eldre 
enn 18 måneder

Minste prøvestørrelse, 
slaktede dyr(*)

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

4 750

7 760

9 470

10 540

11 270

11 790

12 490

12 940

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

150 000

200 000

13 260

13 490

13 660

13 800

13 910

14 250

14 430
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Antall slaktede dyr eldre 
enn 18 måneder

Minste prøvestørrelse, 
slaktede dyr(*)

Antall slaktede dyr eldre 
enn 18 måneder

Minste prøvestørrelse, 
slaktede dyr(*)

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

14 540

14 610

14 660

14 700

14 730

14 760

14 790

14 820

14 840

14 850

14 870

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000 eller mer

14 880

14 890

14 890

14 900

14 900

14 910

14 910

14 920

14 920

14 920

14 920

14 930

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,02 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % blant de 
slaktede dyrene.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

Dyr eldre enn 18 måneder som er døde eller avlivet, men som ikke:

— ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver 
region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe 
overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller andre egenskaper. Dyrenes 
alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige opplysninger. 
Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme besetning.

Samlet antall dyr eldre enn 18 måneder(*) Minste prøvestørrelse, døde dyr(**)

100 000 950

200 000 1 550

300 000 1 890

400 000 2 110

500 000 2 250

600 000 2 360

700 000 2 440

800 000 2 500

900 000 2 550

1 000 000 2 590

1 500 000 eller mer 3 000

(*) Dersom det samlede antall sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder, er ukjent, skal det samlede antall «søyer og 
bedekkede søyer» og «geiter som har fått kje og bedekkede geiter» brukes i stedet.

(**) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,1 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % blant de 
døde dyrene, idet det antas at andelen døde dyr utgjør 1 % av den samlede saue- og geitepopulasjonen som er eldre enn 
18 måneder.
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4. Overvåking i medlemsstater med en liten saue- og geitepopulasjon

 Medlemsstater der det samlede antall sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder, er 500 000 eller mindre, kan 
som unntak fra prøvestørrelsen fastsatt i nr. 2 og 3, velge å overvåke følgende kombinerte delpopulasjon:

a) dyr eldre enn 18 måneder som er døde eller avlivet, men som ikke:

— ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum («døde dyr»), og

b) dyr eldre enn 18 måneder som viser tegn på en kronisk avmagringssykdom («dyr med en kronisk 
avmagringssykdom»).

 Antallet prøver som undersøkes per år i hver medlemsstat fra den kombinerte delpopulasjonen, skal ikke være 
lavere enn prøvestørrelsen angitt i tabellen.

 Prøvene skal være representative for hver region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges 
med henblikk på å unngå at en gruppe overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, 
produksjonstype eller andre egenskaper. Ved stikkprøver av døde dyr skal dyrenes alder anslås på grunnlag 
av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige opplysninger. Ved stikkprøver av dyr med 
en kronisk avmagringssykdom skal det tas prøver bare av dyr som er undersøkt av en offentlig veterinær, og 
dersom alder og kliniske symptomer er godt dokumentert. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra 
samme besetning.

Samlet antall sauer og geiter eldre enn 18 måneder(*)
Minste prøvestørrelse, døde dyr og dyr med en kronisk 

avmagringssykdom

10 000 100

20 000 200

30 000 300

40 000 400

50 000 500

60 000 600

70 000 700

80 000 800

90 000 900

100 000 950

200 000 1 550

300 000 1 890

400 000 2 110

500 000 2 250

(*) Dersom det samlede antall sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder, er ukjent, skal det samlede antall «søyer og 
bedekkede søyer» og «geiter som har fått kje og bedekkede geiter» brukes i stedet.

5. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til overvåkingsprogrammene fastsatt i nr. 2-4, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag overvåke 
andre dyr, særlig:

— dyr som brukes til melkeproduksjon,

— dyr med opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av TSE,

— dyr som har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert,

— dyr som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av TSE,

— dyr fra besetninger som er angrepet av TSE.

6. Tiltak etter undersøkelse av sauer og geiter

 Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 
foreligger et negativt resultat av hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 
eller 4.

 Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.
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7. Bestemmelse av genotype

 Prionproteingenotype skal bestemmes for hvert enkelt positivt tilfelle av TSE hos sau. Det skal umiddelbart gis 
melding til Kommisjonen om TSE-tilfeller med resistente genotyper (sauer med genotyper som koder for alanin 
på begge alleler i kodon 136, arginin på begge alleler i kodon 154 og arginin på begge alleler i kodon 171). Om 
mulig skal slike tilfeller gjennomgå stammekarakterisering. Dersom stammekarakterisering av slike tilfeller 
ikke er mulig, skal opprinnelsesbesetningen og alle andre besetninger som dyret har oppholdt seg i, overvåkes 
særlig nøye med henblikk på å avdekke andre TSE-tilfeller med sikte på stammekarakterisering.

KAPITTEL B

I. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I MEDLEMSSTATENES RAPPORTER

1. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt restriksjoner på 
forflytning.

2. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått en 
laboratorieundersøkelse, og resultatene av undersøkelsen.

3. Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i henhold til artikkel 12 
nr. 1 og 2.

4. Den anslåtte størrelsen på hver av delpopulasjonene nevnt i kapittel A del I nr. 3 og 4.

5. Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2-5, metoden for utvelging av 
prøver og resultatene av undersøkelsene.

6. Den anslåtte størrelsen på delpopulasjonene nevnt i kapittel A del II nr. 2-4, som er utvalgt til prøvetaking.

7. Antallet sauer og geiter og besetninger av disse som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II 
nr. 2-5, metoden for utvelging av prøver og resultatene av undersøkelsene.

8. Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. 
Opprinnelsesstaten, dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, for positive tilfeller av BSE og 
skrapesyke. Antallet og den geografiske fordelingen av skrapesykepositive besetninger. Det bør opplyses om 
fødselsår og om mulig fødselsmåned for hvert enkelt BSE-positive dyr.

9. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

II. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KOMMISJONENS SAMMENDRAG

 Sammendraget skal framlegges i form av tabeller og minst inneholde opplysningene nevnt i del I for hver 
medlemsstat:

III. REGISTRE

1. Vedkommende myndighet skal føre registre, som skal oppbevares i sju år, over:

— antallet og typene dyr som er underlagt restriksjoner på forflytning som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 2,

— antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innenfor rammen av 
overvåkingsprogrammene nevnt i kapittel A, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere 
sykdommer,

— prionproteingenotype for positive tilfeller av TSE hos sau,

— metoden for å bestemme alderen og de kliniske symptomene på alle de undersøkte dyrene dersom sauer 
og geiter med en kronisk avmagringssykdom er utvalg til prøvetaking.

2. Laboratoriet som utfører undersøkelsen, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, 
særlig laboratoriejournaler og eventuelt parafinblokker og fotografier av Western blot.»
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VEDLEGG II

«3. De nasjonale referanselaboratoriene er:

Belgia:  CERVA-CODA-VAR 
   Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques 
   Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
   Veterinary and Agrochemical Research Centre 
   Groeselenberg 99 
   B-1180 Bruxelles

Danmark:  Danish Veterinary Laboratory 
   Bülowsvej 27 
   DK-1790 København V

Det forente  
kongerike:  The Veterinary Laboratories Agency 
   Woodham Lane 
   New Haw 
   Addlestone 
   Surrey KT15 3NB 
   Det forente kongerike

Finland:  Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
   Hämeentie 57 
   FIN-00550 Helsinki

Frankrike:  Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
   Laboratoire de pathologie bovine 
   31, avenue Tony Garnier 
   BP 7033 
   F-69342 Lyon Cedex

Hellas:  Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases 
   Faculty of Veterinary Medicine 
   Aristotelian University of Thessaloniki 
   University Campus 
   GR-54006 Thessaloniki 
   (hurtigprøver og immunprøver)

   Laboratory of Gross Pathology (Morgue) 
   Faculty of Veterinary Medicine 
   Aristotelian University of Thessaloniki 
   Giannitson & Voutyra St 
   GR-54627 Thessaloniki 
   (histopatologi)

Irland:   The Central Veterinary Research Laboratory 
   Abbotstown 
   Castleknock 
   Dublin 15 
   Irland

Italia:   Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 
   Liguria e Valle d’Aosta 
   CEA 
   Via Bologna 
   I-148-10150 Torino

Luxembourg:  CERVA-CODA-VAR 
   Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques 
   Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
   Veterinary and Agrochemical Research Centre 
   Groeselenberg 99 
   B-1180 Bruxelles

Nederland:  Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid, ID-DLO Lelystad 
   Edelhertweg 15 
   Postbus 65 
   8200 AB Lelystad 
   Nederland
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Portugal:  Laboratório Nacional de Investigação Veterinária 
   Estrada de Benfica, 701 
   P-1500 Lisboa

Spania:  Laboratorio de la Facultad de Veterinaria 
   Departamento de Patología Animal (Anatomía Patológica) 
   Zaragoza 
   Spania 
   (BSE og skrapesyke, andre metoder enn hurtigprøver)

   Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
   Madrid 
   Spania 
   (hurtigprøver)

   Centro de Investigacion en Sanidad Animal (CISA) 
   Crta, De Algete al Casar de Talamanca 
   28130 Valdeolmos (Madrid) 
   Spania 
   (andre former for TSE enn BSE og skrapesyke)

Sverige:  The National Veterinary Institute 
   S-751 89 Uppsala

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

Østerrike:  Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling 
   Robert Koch Gasse 17 
   A-2340 Mödling»
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VEDLEGG III

«KAPITTEL C

Prøvetaking og laboratorieundersøkelser

1. Prøvetaking

 Alle prøver som skal undersøkes for å påvise TSE, skal tas etter metodene og protokollene fastsatt i siste utgave av 
Manual of standards for diagnostic tests and vaccines fra Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) (heretter 
kalt «håndboken»). Dersom det ikke finnes slike metoder og protokoller, skal prøvene tas på en måte som er 
hensiktsmessig for å oppnå en korrekt anvendelse av undersøkelsene. Prøvene skal være riktig merket, slik at dyret 
som prøven er tatt fra, kan identifiseres.

2. Laboratorier

 Alle laboratorieundersøkelser for TSE skal foretas i laboratorier som er godkjent for dette formålet.

3. Metoder og protokoller

3.1 Laboratorieundersøkelser for å påvise BSE hos storfe

a) Tilfeller under mistanke

  Vev fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, skal 
gjennomgå en histopatologisk undersøkelse som fastsatt i siste utgave av håndboken, med mindre materialet 
er autolysert. Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, eller dersom 
materialet er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp av en av de andre diagnostiske metodene som er 
fastsatt i håndboken (immunocytokjemi, immunoblot-metode eller påvisning av karakteristiske fibriller ved 
elektronmikroskopi). Hurtigprøver kan imidlertid ikke brukes for dette formålet.

  Dersom resultatet av en av undersøkelsene nevnt ovenfor er positivt, skal dyret anses som et positivt BSE-
tilfelle.

b) Overvåking av BSE

  Vev fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III kapittel A 
del I (Overvåking av storfe), skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve.

  Dersom resultatene av hurtigprøven er usikre eller positive, skal vevene umiddelbart gjennomgå bekreftende 
undersøkelser i et offentlig laboratorium. Den bekreftende undersøkelsen skal begynne med en histopatologisk 
undersøkelse av hjernestammen som fastsatt i siste utgave av håndboken, med mindre materialet er autolysert 
eller på annen måte er uegnet for en histopatologisk undersøkelse. Dersom resultatet av den histopatologiske 
undersøkelsen er usikkert eller negativt, eller dersom materialet er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp 
av en av de andre diagnostiske metodene nevnt i bokstav a).

  Et dyr skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av hurtigprøven er positivt eller usikkert og:

— resultatet av den påfølgende histopatologiske undersøkelsen er positivt, eller

— resultatet av en annen diagnostisk metode nevnt i bokstav a), er positivt.

3.2. Laboratorieundersøkelser for å påvise skrapesyke hos sauer og geiter

a) Tilfeller under mistanke

  Vev fra sauer og geiter som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 
nr. 2, skal gjennomgå en histopatologisk undersøkelse som fastsatt i siste utgave av håndboken, med mindre 
materialet er autolysert. Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, 
eller dersom materialet er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp av immunocytokjemi eller immunoblot-
metode, som fastsatt i håndboken. Hurtigprøver kan imidlertid ikke brukes for dette formålet.

  Dersom resultatet av en av undersøkelsene nevnt ovenfor er positivt, skal dyret anses som et positivt 
skrapesyketilfelle.

b) Overvåking av skrapesyke

  Vev fra sauer og geiter som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III 
kapittel A del II (Overvåking av sauer og geiter), skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve.

  Dersom resultatene av hurtigprøven er usikre eller positive, skal hjernestammen umiddelbart sendes til et 
offentlig laboratorium for å gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av immunocytokjemi eller 
immunoblot-metode, som fastsatt i bokstav a).

  Et dyr skal anses som et positivt skrapesyketilfelle dersom resultatet av den bekreftende undersøkelsen er 
positivt.
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3.3. Laboratorieundersøkelser for å påvise andre typer TSE enn dem som er nevnt i nr. 3.1 og 3.2

 Undersøkelsene som gjennomføres for å bekrefte mistanken om forekomst av andre typer TSE enn dem som 
er nevnt i nr. 3.1 og 3.2, skal minst omfatte en histopatologisk undersøkelse av hjernevev. Vedkommende 
myndighet kan også kreve at det brukes andre laboratorieundersøkelser som immunocytokjemi, immunoblot-
metode, påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi eller andre metoder som er utarbeidet for å 
påvise den sykdomsrelaterte formen av prionproteinet. I alle tilfeller skal minst én annen laboratorieundersøkelse 
gjennomføres dersom den første histopatologiske undersøkelsen er negativ eller usikker. Dersom sykdommen 
forekommer for første gang, skal minst tre forskjellige undersøkelser gjennomføres.

 Særlig dersom det er mistanke om BSE hos andre arter enn storfe, skal prøvene, om mulig, gjennomgå 
stammekarakterisering.

4. Hurtigprøver

 Med sikte på å gjennomføre prøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1, skal følgende metoder brukes 
som hurtigprøver i henhold til denne forordning:

— en prøve basert på Western blot-metoden for påvisning av det proteaseresistente fragmentet PrPRes (Prionics 
Check-prøve),

— ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk ved hjelp av 
en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve),

— immunologisk analyse (Sandwich-metode) for påvisning av PrPRes, gjennomført etter denaturering og 
konsentrering (Bio-Rad Platelia-prøve).

5. Alternative prøver

 (Fastsettes senere.)»

VEDLEGG IV

«B. Statistiske undersøkelser

1. Den statistiske undersøkelsen nevnt i artikkel 22, skal omfatte:

— dyrene som er kontrollert ved stikkprøver i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III kapittel A del I 
nr. 2.1 og 4.1,

— alle dyr i delpopulasjonen nevnt i vedlegg III kapittel A del I nr. 3, i stedet for stikkprøvekontrollen.

 Denne bestemmelsen, som får anvendelse i ett år, kan gjennomgås på nytt på bakgrunn av erfaringene fra de 
seks første månedene.

2. Østerrike, Finland og Sverige kan velge å fravike bestemmelsene i nr. 1 annet strekpunkt i fjerntliggende 

områder med lav dyretetthet.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1326/2001

av 29. juni 2001

om fastsettelse av overgangstiltak med henblikk på overgang til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, og om endring 

av vedlegg VII og XI til nevnte forordning(*)

2005/EØS/27/07

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1248/2001(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 7, 9 og 15-18 i forordning (EF) nr. 999/2001 
er det fastsatt regler om fôrvarer og innført ytterligere 
restriksjoner for produkter framstilt av drøvtyggere og 
markedsføring av levende dyr og produkter av animalsk 
opprinnelse. Kravene i disse artiklene varierer avhengig 
av hvordan de berørte medlemsstatene eller tredjestatene 
er klassifisert med hensyn til BSE-status. Klassifiserin-
gen som bestemmer BSE-status, skal fastsettes på grunn-
lag av kriteriene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 
nr. 999/2001. Til dags dato er det ikke truffet noen beslut-
ning om at en medlemsstat eller tredjestat skal klassifise-
res i en kategori på grunnlag av de nye bestemmelsene 
fastsatt i artikkel 5. Alle bestemmelsene i forordningen 
får dermed anvendelse fra 1. juli 2001, med mindre det 
er vedtatt overgangstiltak på grunnlag av artikkel 23. Da 
det ikke foreligger vedtak om klassifisering, kan ikke 
artikkel 7, 9 og 15-18 få anvendelse, og det er derfor 
nødvendig med overgangstiltak.

2) Overgangstiltak for visse regler som er basert på klassi-
fiseringen, særlig regler som gjelder spesifisert risikoma-
teriale, er allerede fastsatt i artikkel 22, der det framgår at 
de får anvendelse minst til 1. januar 2002 og skal opphøre 
umiddelbart etter den dato da det gjøres et vedtak om 
klassifisering i samsvar med artikkel 5, da artikkel 8, 
som gjelder spesifisert risikomateriale, får anvendelse. 
Av klarhetshensyn bør de andre artiklene som er basert på 
klassifiseringen, omfattes av de samme reglene for over 
 
 
 
 

gangen fra overgangsbestemmelsene til forordningens 
bestemmelser.

3) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefalo-
pati om forbud med hensyn til fôrvarer som var gjeldende 
umiddelbart før forordning (EF) nr. 999/2001 trådte i 
kraft, er fastsatt ved rådsvedtak 2000/766/EF(3) om visse 
vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati og om fôring med animalske proteiner, og 
ved kommisjonsvedtak 2001/9/EF(4), endret ved vedtak 
2001/165/EF(5), om kontrolltiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF. Ved vedtak 
2000/766/EF innstilles, med visse unntak, fôringen av 
alle produksjonsdyr med bearbeidet animalsk protein 
til 30. juni 2001. Rådet konkluderte 24. april 2001 med 
at tidsrommet for anvendelse av vedtaket skulle forlen-
ges. Sistnevnte vedtak skal derfor som et overgangstil-
tak endres tilsvarende. Eventuelle ytterligere endringer 
avhenger av et vedtak om klassifisering av medlemssta-
ter, og av hvor effektive kontrolltiltakene som iverksettes 
av de enkelte medlemsstatene, er.

4) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefa-
lopati om markedsføring og eksport av levende storfe 
og visse produkter av animalsk opprinnelse framstilt 
av storfe, som var gjeldende umiddelbart før forord-
ning (EF) nr. 999/2001 trådte i kraft, er fastsatt ved eller 
vedtatt i henhold til kommisjonsvedtak 92/290/EØF av 
14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongiform 
encefalopati (BSE) i Det forente kongerike i forbin-
delse med storfeembryoer(6), rådsvedtak 98/256/EF av 
16. mars 1998 om nødtiltak til vern mot bovin spon-
giform encefalopati, om endring av vedtak 94/474/EF, 
og om oppheving av vedtak 96/239/EF(7), kommisjons-
vedtak 98/351/EF av 29. mai 1998 om fastsettelse av 
datoen da forsendelse kan begynne fra Nord-Irland av 
produkter framstilt av storfe etter ordningen for beset-
ninger som oppfyller vilkårene for eksport i henhold til 
artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF(8), kommisjons-
vedtak 1999/514/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av 
den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Det for-
ente kongerike under den datobaserte eksportordningen 
kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak  
98/256/EF(9), kommisjonsvedtak 2000/345/EF av 22. mai  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 177 av 30.6.2001, s. 60, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 173 av 27.6.2001, s. 12.

(3) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
(4) EFT L 2 av 5.1.2001, s. 32.
(5) EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43.
(6) EFT L 152 av 4.6.1992, s. 37.
(7) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32.
(8) EFT L 157 av 30.5.1998, s. 110.
(9) EFT L 195 av 28.7.1999, s. 42.
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 2000 om fastsetjing av datoen då sending frå Portugal til 
Tyskland av visse produkt til forbrenning kan ta til i med-
hald av artikkel 3 nr. 6 i vedtak 98/653/EF(1), kommis-
jonsvedtak 2000/371/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av 
datoen då sending av oksar til tyrefekting frå Portugal til 
Frankrike kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 
98/653/EF(2), kommisjonsvedtak 2000/372/EF av 6. juni 
2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til 
tyrefekting frå Portugal til Spania kan ta til i medhald av 
artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF(3) og kommisjonsved-
tak 2001/376/EF av 18. april 2001 om tiltak som følge av 
forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal 
og om gjennomføring av en datobasert eksportordning(4). 
Disse vedtakene skal derfor fortsatt gjelde i overgangspe-
rioden.

5) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefalopa-
ti om spesifisert risikomateriale som var gjeldende umid-
delbart før forordning (EF) nr. 999/2001 trådte i kraft, er 
fastsatt ved eller vedtatt i henhold til 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(5), sist 
endret ved vedtak 2001/384/EF(6). Dette vedtak er endret 
med hensyn til virvelsøylen hos storfe, mekanisk utbei-
net kjøtt og import fra tredjestater etter at Rådets felles 
holdning (EF) nr. 8/2001 av 12. februar 2001 med sikte 
på vedtak av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(7) ble vedtatt. I vedlegg XI til nevnte forord-
ning er det fastsatt regler om spesifisert risikomateriale 
som får anvendelse i overgangsperioden. Kapittel A i 
nevnte vedlegg bør derfor ajourføres slik at det omfat-
ter bestemmelsene om spesifisert risikomateriale som er 
vedtatt etter at Rådets felles holdning ble vedtatt.

6) Til det er gjort vedtak om klassifisering av tredjestater, 
og som en forholdsregel, er det hensiktsmessig å fast-
sette at minstekravet til vernetiltak fastsatt ved forord-
ning (EF) nr. 999/2001 ved import fra alle tredjestater 
som ikke vurderes som BSE-frie, bør få anvendelse ved 
all import av levende storfe, embryoer og egg. Videre er 
fjerning av spesifisert risikomateriale fra produkter som 
er beregnet på konsum eller fôr, det klart viktigste tiltaket 
  
 
 
 
 
 
 
 

for vern av folkehelsen. Det er derfor hensiktsmessig 
som et overgangstiltak å utvide listen over produkter 
som omfattes av importrestriksjonene i samsvar med 
vedtak 2000/418/EF, slik at den omfatter alle produkter 
som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter 
som omfattes av Fellesskapets hygienesertifikater. De 
tredjestatene som er unntatt fra vedtak 2000/418/EF, bør 
imidlertid også unntas fra dette overgangstiltaket. Med 
sikte på å overholde internasjonale forpliktelser i henhold 
til Verdens handelsorganisasjons avtale om anvendelse av 
helse- og plantehelsetiltak, særlig framgangsmåten ved 
melding, får bestemmelsene om import ikke anvendelse 
før 1. oktober 2001.

7) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fast-
satt nærmere regler for tiltakene som skal iverksettes ved 
bekreftet forekomst av TSE. Disse bestemmelsene må 
ajourføres for å gjenspeile de detaljerte tekniske bestem-
melsene om utryddelse som anvendes av medlemsstate-
ne, idet det tas hensyn til uttalelsen fra Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål av 15. september 2000 om 
BSE-relatert slakting av storfe. Komiteen konkluderte 
i sin uttalelse med at nedslakting av (hele) besetninger 
allerede har en viss virkning både med hensyn til fjerning 
av tilfeller som ellers ikke hadde blitt oppdaget, og med 
hensyn til forebygging av nye tilfeller. Tilnærmet samme 
virkning kan imidlertid oppnås ved nedslakting av alle 
dyr som er født og/eller oppdrettet i samme besetning 
som det bekreftede tilfellet, innen et tidsrom på omtrent 
12 måneder før og etter fødselsdatoen til det bekreftede 
tilfellet (nedslakting av fødselskohorter). Styringskomi-
teen for vitenskapelige spørsmål anbefalte å nedslakte 
minst fødselskohorten når det oppstår et nasjonalt BSE-
tilfelle, uavhengig av den gjeldende epidemiologiske 
situasjonen. Det er derfor hensiktsmessig å endre de nær-
mere bestemmelsene om utryddelse ved at nedslakting av 
hele besetningen blir valgfritt avhengig av den gjeldende 
lokale situasjonen.

8) Av klarhetshensyn må kommisjonsvedtak 94/474/EF av 
27. juli 1994 om visse vernetiltak mot bovin spongiform 
encefalopati og om oppheving av vedtak 89/469/EØF og 
90/200/EØF(8), kommisjonsvedtak 94/381/EF av 27. juni 
1994 om visse vernetiltak i forbindelse med bovin 
spongiform encefalopati og om fôring med proteiner 
fra pattedyr(9) og vedtak 2000/418/EF om regulering av 
bruk av risikomateriale med hensyn til overførbar spon-
giform encefalopati og om endring av vedtak 94/474/EF  
oppheves.

(1) EFT L 121 av 23.5.2000, s. 9.
(2) EFT L 134 av 7.6.2000, s. 34.
(3) EFT L 134 av 7.6.2000, s. 35.
(4) EFT L 132 av 15.5.2001, s. 17.
(5) EFT L 158 av 30.6.2000, s. 76.
(6) EFT L 137 av 19.5.2001, s. 29.
(7) EFT C 88 av 19.3.2001, s. 1.

(8) EFT L 194 av 29.7.1994, s. 96.
(9) EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

9) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt uttalelse. Kom-
misjonen har derfor foreslått disse tiltakene for Rådet 
15. juni 2001 i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) 
nr. 999/2001, og Rådet skal treffe sin beslutning innen tre 
måneder.

10) Rådet har imidlertid verken vedtatt tiltakene eller motsatt 
seg forslaget, og det vedtok 19. juni 2001 at det ikke ville 
endre sin holdning i denne perioden.

11) Under disse omstendighetene og med hensyn til at det 
haster å få gjennomført disse tiltakene som Europaparla-
mentet er underrettet om i samsvar med bestemmelsene 
i rådsvedtak 1999/468/EF(1), og med forbehold for artik-
kel 8 i nevnte vedtak, bør disse tiltakene nå vedtas av 
Kommisjonen uten unødig forsinkelse —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Som et overgangstiltak som unntak fra forordning (EF)  
nr. 999/2001:

1. får bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 som er 
nevnt i vedlegg I til denne forordning, ikke anvendelse for 
en medlemsstat eller tredjestat før vedtaket som bestem-
mer medlemsstatens eller tredjestatens BSE-status, og 
som er gjort i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF)  
nr. 999/2001, er trådt i kraft. Vedlegg XI kapittel D får 
anvendelse for den berørte medlemsstaten eller tredjesta-
ten til nevnte dato. Ingen slike vedtak kan tre i kraft før 
1. januar 2002,

2. får artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 ikke anvendelse for en medlems-
stat før vedtaket som bestemmer medlemsstatens BSE-
status, er trådt i kraft, og før fellesskapsbestemmelsene om 
fôrvarer i forbindelse med overførbar spongiform encefa-
lopati er gjennomført på en effektiv måte i medlemsstaten. 
Vedlegg XI kapittel C får anvendelse for den berørte med-
lemsstaten til artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 får anvendelse.

Artikkel 2

1. I artikkel 4 i vedtak 2000/766/EF utgår annet og tredje 
ledd.

2. Vedtak 94/381/EF, 94/474/EF og 2000/418/EF opphe-
ves.

Artikkel 3

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg VII erstattes med vedlegg II til denne forordning.

2. Vedlegg XI kapittel A erstattes med vedlegg III til denne 
forordning.

3. I vedlegg XI tilføyes vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2001.

Bestemmelsene i kapittel A nr. 5 fjerde til sjuende og niende 
og tiende strekpunkt og kapittel D nr. 2 og 3 i vedlegg XI til 
forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved denne forordning, får 
imidlertid anvendelse fra 1. oktober 2001.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDLEGG I

— Artikkel 9 om visse produkter fra drøvtyggere,

— Artikkel 15 nr. 1 om markedsføring av levende dyr og sæd, embryoer og egg av disse,

— Artikkel 16 nr. 2, 3, 4 og 6 om markedsføring av produkter av animalsk opprinnelse,

— Artikkel 17 om helsesertifikater og handelsdokumenter som er relevante i forbindelse med handel,

— Artikkel 18 om helsesertifikater som er relevante med hensyn til import,

— Vedlegg VIII kapittel A del II om markedsføring av levende storfe innenfor Fellesskapet,

— Vedlegg VIII kapittel C om markedsføring av produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe innenfor 
Fellesskapet,

— Vedlegg IX kapittel A, B, C, D, F og G om import fra tredjestater av levende storfe, produkter av animalsk opprin-
nelse framstilt av storfe, embryoer og egg fra storfe og andre produkter av animalsk opprinnelse fra drøvtyggere.

VEDLEGG II

«VEDLEGG VII

UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1. I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b), skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg,

— alle embryoer, egg og avkom av et hunndyr som sykdommen er bekreftet hos, som er oppsamlet eller født 
innen to år før eller etter sykdommens kliniske utbrudd,

— alle dyr i den kohorten som dyret som sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— sykdommens mulige opprinnelse,

— andre dyr, embryoer eller egg i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, 
eller i andre driftsenheter som kan være infisert med TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller 
kontamineringskilde,

— flytting av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som kan 
ha overført TSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, 
oppholder seg,

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, alle embryoer, egg og siste avkom av dyret som sykdommen 
er bekreftet hos,

— alle dyr i den kohorten som skal defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, som dyret som 
sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i til-
legg til dyrene nevnt i annet og tredje strekpunkt,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som kan 
være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— flytting av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som kan 
ha overført BSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten.

2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c), skal minst omfatte:

a) dersom BSE bekreftes hos storfe, nedslakting og fullstendig destruering av enkeltdyr og destruering av 
embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt. 
Medlemsstaten kan velge ikke å nedslakte og destruere alt storfe i driftsenheten der dyret som sykdommen er 
bekreftet hos, oppholder seg, som nevnt i nr. 1 bokstav a) første strekpunkt, avhengig av den epidemiologiske 
situasjonen og muligheten til å spore dyrene i nevnte driftsenhet,

b) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til sjette strekpunkt.»
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VEDLEGG III

«VEDLEGG XI

A. Fjerning av spesifisert risikomateriale

1. Medlemsstatene skal sørge for at følgende spesifiserte risikomateriale fjernes og destrueres i samsvar med  
nr. 7-11.

a) Følgende vev betegnes som spesifisert risikomateriale:

 i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene, virvelsøylen unntatt halevirvlene og lendevirvlenes tverr-
gående beinspisser, men inkludert nerveknutene i ryggmargen og ryggmargen fra storfe som er eldre enn 
tolv måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen fra storfe uansett alder,

ii) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv 
måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan det, særlig med sikte på å justere alderen for fjerning av 
virvelsøylen hos storfe, gjøres vedtak på bakgrunn av den statistiske sannsynligheten for forekomst av BSE 
hos de relevante aldersgruppene av Fellesskapets storfepopulasjon som framgår av resultatene av BSE-over-
våkingen, særlig med hensyn til undersøkelser av storfe som fastsatt i vedlegg III.

b) I tillegg til det spesifiserte risikomaterialet oppført i bokstav a), skal følgende vev betegnes som spesifisert risi-
komateriale i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og i Portugal, med unntak av den autonome 
regionen Azorene:

— hele hodet, unntatt tungen, herunder hjernen, øynene, trigeminale nerveknuter og mandlene, brisselen, 
milten og ryggmargen fra storfe som er eldre enn seks måneder.

2. Spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale fra dette kan sendes bare med henblikk på eventuell forbren-
ning i samsvar med nr. 11 eller eventuelt nr. 7 bokstav b).

3. Medlemsstatene skal sørge for at bein fra storfe, sauer og geiter ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet 
kjøtt.

4. Medlemsstatene skal sørge for at det, etter bedøving, ikke ødelegges sentralnervevev ved hjelp av et avlangt stav-
formet instrument som føres inn i kraniet på storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på konsum eller fôr, på 
deres territorium.

5. Det spesifiserte risikomaterialet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal ikke importeres til Fellesskapet etter 31. mars 2001.

 Følgende produkter av animalsk opprinnelse skal være omfattet av restriksjoner på import til Fellesskapet:

— ferskt kjøtt: kjøttet definert i direktiv 64/433/EØF,

— hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt: det hakkede kjøttet og det bearbeidede kjøttet definert i direktiv  
94/65/EF(1),

— kjøttprodukter: kjøttproduktene definert i direktiv 77/99/EØF(2),

— andre produkter av animalsk opprinnelse: andre produkter av animalsk opprinnelse som definert i direktiv 
77/99/EØF,

— smeltet fett som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— gelatin som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— fôr til kjæledyr som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— bearbeidet animalsk protein som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— bein og beinprodukter som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— råstoff til produksjon av fôrvarer som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— tarmer fra storfe som nevnt i artikkel 2 bokstav b) v) i direktiv 77/99/EØF,

a) Ved import til Fellesskapet fra tredjestater eller regioner i tredjestater av ovennevnte produkter av animalsk 
opprinnelse som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter, skal helsesertifikatene ledsages av en erklæ-
ring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd:

(1) Rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet 
kjøtt (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10).

(2) Rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 om helseproblemer ved handel med kjøttprodukter innenfor Fellesskapet (EFT L 26 
av 31.1.1977, s. 85). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 97/76/EF (EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25).
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  «Produktet av animalsk opprinnelse inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som 
definert i kapittel A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, produsert etter 31. mars 
2001, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, produsert etter 31. mars 2001. Etter 
31. mars 2001 er dyrene ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniet eller avlivet ved hjelp av 
samme metode og er ikke slaktet, etter bedøving, ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved hjelp av et avlangt 
stavformet instrument som føres inn i kraniet.

  Hele, halve og kvarte skrotter kan inneholde virvelsøyle ved import.»

b) Alle henvisninger til «produkter av animalsk opprinnelse» betegner produkter av animalsk opprinnelse som 
er oppført i dette nummer, og gjelder ikke andre produkter av animalsk opprinnelse som inneholder eller er 
framstilt av disse produktene av animalsk opprinnelse.

6. Nr. 5 får ikke anvendelse på import fra:

Australia

Argentina

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Paraguay

Uruguay

Singapore

Swaziland.

7. Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å sikre at denne del anvendes riktig, og at det treffes 
tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for avfall fra dyr, 
bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler som medlemsstatene har godkjent i samsvar med artikkel 7 
i direktiv 90/667/EØF, utsalgssteder, fyllplasser og andre lagrings- eller forbrenningsanlegg. Medlemsstatene skal 
særlig innføre en ordning som sikrer og kontrollerer:

a) at spesifisert risikomateriale som brukes til framstilling av produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, brukes bare for 
det godkjente formålet,

b) at spesifisert risikomateriale, særlig når det fjernes i andre virksomheter eller lokaler enn slakterier, er fullsten-
dig atskilt fra annet avfall som ikke er beregnet på forbrenning, innsamles separat og disponeres i samsvar med 
nr. 1 og nr. 8-11. Medlemsstatene kan tillate at hoder eller skrotter som inneholder spesifisert risikomateriale 
sendes til en annen medlemsstat dersom den andre medlemsstaten samtykker i både å motta materialet og 
overholde de særlige vilkårene for slik forflytning.

 Hele, halve og kvarte skrotter som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn virvelsøylen, herunder ner-
veknutene i ryggmargen, kan importeres til en medlemsstat eller sendes til en annen medlemsstat uten at sistnevnte 
har godkjent det.

8. Medlemsstatene skal sørge for at spesifisert risikomateriale fjernes:

a) i slakterier,

b) i nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler nevnt i artikkel 3 og 7 i rådsdi-
rektiv 90/667/EØF, under tilsyn av en representant utpekt av vedkommende myndighet. Disse virksomhetene 
skal være godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at virvelsøylen skal fjernes på utsalgsstedet.

 Dersom spesifisert risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr som ikke er slaktet med henblikk på konsum, skal 
kroppsdelene som inneholder spesifisert risikomateriale, eller hele skrotten behandles som spesifisert risikomate-
riale.

9. Medlemsstatene skal sørge for at alt spesifisert risikomateriale farges med et fargestoff eller eventuelt merkes 
umiddelbart etter at det er fjernet, og destrueres fullstendig:

a) ved forbrenning uten forbehandling, eller
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b) dersom fargestoffet eller merkingen fortsatt synes, etter forbehandling:

i) i samsvar med systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til vedtak 92/562/EØF:

— ved forbrenning,

— ved medforbrenning,

ii) i samsvar med minst standardene nevnt i vedlegg I til vedtak 1999/534/EF, ved nedgraving på en godkjent 
fyllplass.

10. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra bestemmelsene i nr. 8 og 9 for å tillate forbrenning eller nedgraving av 
spesifisert risikomateriale eller hele skrotter uten farging på forhånd, eller eventuelt uten fjerning av det spesifiserte 
risikomaterialet, på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF, og etter en metode som 
utelukker enhver risiko for overføring av TSE og er godkjent og kontrollert av vedkommende myndighet, særlig 
dersom dyrene er døde eller er avlivet som et ledd i tiltak for å bekjempe sykdommer.

11. Medlemsstatene kan sende spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale av dette til forbrenning i andre 
medlemsstater på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i vedtak 97/735/EF, når det er relevant.

 Dette nummer kan endres på anmodning fra en medlemsstat for å tillate at spesifisert risikomateriale eller bearbei-
det materiale av dette sendes til forbrenning i tredjestater, samtidig som vilkårene for slik eksport vedtas.

12. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i) kan det gjøres vedtak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 om å tillate 
bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe:

a) som er født, oppdrettet og slaktet i medlemsstater der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er 
svært usannsynlig eller usannsynlig, men ikke utelukket, at BSE forekommer hos storfe som er hjemmehø-
rende i staten, eller

b) som er født etter den dato da forbudet mot fôring av drøvtyggere med protein fra pattedyr ble iverksatt på en 
effektiv måte, og som stammer fra medlemsstater der det er konstatert BSE hos dyr som er hjemmehørende 
i staten, eller der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er sannsynlig at BSE forekommer hos 
storfe som er hjemmehørende i staten.

 Det forente kongerike, Portugal, Finland, Sverige og Østerrike kan innvilges dette unntaket på grunnlag av tidli-
gere innsendt og evaluert dokumentasjon. Andre medlemsstater kan søke om et slikt unntak ved å framlegge for 
Kommisjonen avgjørende underlagsdokumenter med hensyn til bokstav a) eller b).

 Medlemsstater som får innvilget et slikt unntak, skal i tillegg til kravene i vedlegg III kapittel A del I sørge for 
at en av de godkjente hurtigprøvene oppført i vedlegg X kapittel C nr. 4, anvendes på alt storfe som er eldre enn 
30 måneder:

a) som er selvdødt eller har dødd under transport, men som ikke er slaktet for konsum, unntatt de dyrene som er 
døde i fjerntliggende områder med lav dyretetthet i medlemsstater der det er lite sannsynlig at BSE forekom-
mer,

b) som er slaktet normalt for konsum.

 Dette unntaket skal ikke innvilges for å tillate bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe som 
er eldre enn 30 måneder og kommer fra Det forente kongerike eller Portugal, unntatt den autonome regionen 
Azorene.

 Sakkyndige fra Kommisjonen kan foreta kontroll på stedet for ytterligere å vurdere dokumentasjonen som er fram-
lagt i samsvar med artikkel 21.»
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VEDLEGG IV

«C. Forbud med hensyn til fôrvarer

Rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og om fôring med 
animalske proteiner, og kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
rådsvedtak 2000/766/EF, skal fortsatt gjelde som overgangstiltak.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan det gjøres vedtak om å tilpasse vedtak 2000/766/EF til situasjonen 
i hver enkelt medlemsstat på grunnlag av resultatene av Kommisjonens kontroller og BSE-forekomsten som framgår av 
resultatene av BSE-overvåkingen, særlig med hensyn til undersøkelser av storfe som fastsatt i vedlegg III.

D. Markedsføring og eksport

1. Følgende bestemmelser skal fortsatt gjelde som overgangstiltak:

Kommisjonsvedtak 92/290/EØF av 14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) i 
Det forente kongerike i forbindelse med storfeembryoer.

Rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om nødtiltak til vern mot bovin spongiform encefalopati, om endring av 
vedtak 94/474/EF og om oppheving av vedtak 96/239/EF.

Kommisjonsvedtak 98/351/EF av 29. mai 1998 om fastsettelse av datoen da forsendelse kan begynne fra Nord-
Irland av produkter framstilt av storfe etter ordningen for besetninger som oppfyller vilkårene for eksport i henhold 
til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF.

Kommisjonsvedtak 1999/514/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter 
fra Det forente kongerike under den datobaserte eksportordningen kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i 
rådsvedtak 98/256/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/345/EF av 22. mai 2000 om fastsetjing av datoen då sending frå Portugal til Tyskland av 
visse produkt til forbrenning kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 6 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/371/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til tyrefekting frå 
Portugal til Frankrike kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/372/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til tyrefekting frå 
Portugal til Spania kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2001/376/EF av 18. april 2001 om tiltak som følge av forekomst av bovin spongiform encefa-
lopati i Portugal og om gjennomføring av en datobasert eksportordning.

2. Ved import av storfe skal det framlegges et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

a) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

b) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjons-
system som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er avkom av 
hunndyr som er mistenkt for å være angrepet av BSE.

3. Ved import av embryoer og egg fra storfe skal det framlegges et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer at 
det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte.

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på import fra:

Australia

Argentina

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Paraguay

Uruguay

Singapore

Swaziland.»



2.6.2005 Nr. 27/75EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 270/2002

av 14. februar 2002

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til spesifisert risikomateriale og 
 epidemiologisk overvåking av overførbar spongiform encefalopati, og om endring av forordning (EF) nr. 1326/2001 med 

hensyn til fôrvarer og markedsføring av sauer og geiter og produkter av disse(*)

2005/EØS/27/08

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1326/2001(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fast-
satt nærmere regler for overvåking av overførbar spongi-
form encefalopati (TSE) hos sauer og geiter.

2) Disse reglene bør gjennomgås igjen for å ta hensyn til 
uttalelse av 18.-19. oktober 2001 fra Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål, som anbefalte at det raskt 
utføres en undersøkelse om forekomsten av TSE med de 
hurtigprøvene som er tilgjengelige, og med bruk av en 
statistisk begrunnet tilretteleggelse av prøvetakingen og 
prøvestørrelsen.

3) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål har i sin 
uttalelse av 29.-30. november 2001 om krav til statis-
tisk autoritative BSE-/TSE-undersøkelser, opplyst at 
TSE-prevalensen hos voksne sauer kan variere fra 20 
til 500 TSE-positive per 1 million sauer, avhengig av 
medlemsstaten. I medlemsstater med en stor populasjon 
av sauer er en prøvestørrelse som er tilstrekkelig til å 
påvise en prevalens på ett positivt dyr av 20 000 friske 
slaktedyr, med et konfidensnivå på 95 %, det høyeste 
som det er realistisk å oppnå på det nåværende tidspunkt. 
Prøvestørrelsen i stater med en liten sauepopulasjon bør 
tilpasses for å ta hensyn til det faktiske antall dyr som kan 
undersøkes.

4) Alderskriteriene for å definere hvilke populasjoner det 
skal tas prøver av, bør av praktiske grunner utvides ved 
at det vises til tannsett. Medlemsstater som har iverksatt 
andre systemer for å bestemme dyrets alder, bør fortsatt 
ha tillatelse til å bruke en alder på 18 måneder.

5) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmåls 
uttalelse av 29.-30. november 2001 anbefalte også at 
  

 

prionproteingenotype hos en tilfeldig valgt delprøve av 
overvåkede sauer, bør bestemmes. Prøvestørrelsen for 
stater med en liten sauepopulasjon bør tilpasses for å ta 
hensyn til det faktiske antall dyr som kan undersøkes.

6) Finland og Østerrike bekreftet henholdsvis 7. og 
13. desember 2001 sine første tilfeller av bovin spongi-
form encefalopati (BSE). Det er derfor ikke lenger riktig 
at disse medlemsstatene skal kunne fritas når det gjelder 
å overvåke friske slaktestorfe, å fjerne virvelsøylen og å 
gjennomføre en avgjørende statistisk undersøkelse.

7) I overgangsperioden fastsettes det nærmere regler for 
fjerning og destruering av spesifisert risikomateriale i 
del A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001.

8) For å unngå unødvendige forstyrrelser av det indre marked 
og for å ta hensyn til uttalelsene fra Styringskomiteen for 
vitenskapelige spørsmål som det vises til i kommis-
jonsvedtak 2001/233/EF(3), bør skrotter eller deler av 
skrotter av storfe som fortsatt inneholder virvelsøylen, 
godkjennes for handel mellom medlemsstatene og ved 
import fra tredjestater. For å sikre at medlemsstatene kon-
trollerer at virvelsøylen fjernes, bør det fastsettes særlige 
kontrolltiltak.

9) Medlemsstatene bør også ha mulighet til å tillate at 
virvelsøylen fjernes i slakterforretninger som er særskilt 
godkjent, kontrollert og registrert for dette formålet.

10) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål pekte i sin 
uttalelse av 29. juni 2001 om fettvev i forbindelse med 
fordøyelseskanalen hos storfe, sauer og geiter, at poten-
siell smittsomhet kan finnes i mesenteriets nerver og lym-
feknuter, som finnes i nærheten av arteria mesenterica 
hos storfe. Ettersom det sannsynligvis ikke er mulig å 
kontrollere at bare dette bestemte området er fjernet, bør 
derfor hele mesenteriet fra storfe anses som spesifisert 
risikomateriale.

11) Reglene som gjelder etter at spesifisert risikomateriale er 
fjernet, og særlig de som gjelder farging av slikt materi-
ale, må gjøres klarere.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 177 av 30.6.2001, s. 60. (3) EFT L 84 av 23.3.2001, s. 59.
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12) Fjerningen av spesifisert risikomateriale fra produkter 
beregnet på næringsmidler og fôrvarer, er det viktigste 
enkelttiltaket for vern av folkehelsen. Inntil det er truffet 
beslutninger om klassifisering av tredjestater, er det som 
et forebyggende tiltak hensiktsmessig å opprettholde 
minstekravene til vernetiltak fastsatt i forordning (EF) 
nr. 999/2001 når det gjelder import fra de tredjestater 
som ikke anses å være fri for BSE. Noen tredjestater der 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmåls risiko-
vurdering viste at det er svært lite sannsynlig at BSE skal 
forekomme hos storfe av nasjonal opprinnelse, er unntatt 
fra overgangstiltakene. Det er nødvendig å klarlegge på 
hvilke vilkår det er tillatt med import fra disse statene 
som omfattes av unntaket, særlig når det gjelder opprin-
nelsen til de importerte produktene.

13) I sin uttalelse av 29. juni 2001 om den geografiske risikoen 
for BSE i visse tredjestater konkluderte Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål med at det i tillegg til i stater 
som tidligere er vurdert, er det svært lite sannsynlig at 
BSE skal forekomme hos storfe av nasjonal opprinnelse 
i Panama og El Salvador. Panama og El Salvador bør 
derfor tilføyes på listen over tredjestater som omfattes av 
et unntak for all import av produkter av animalsk opprin-
nelse, levende storfe, embryoer og egg.

14) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

15) Erfaring har vist at det er nødvendig å klargjøre tiltakene 
som gjelder fôr fastsatt i forordning (EF) nr. 1326/2001, 
samtidig som forbudet fastsatt ved rådsvedtak  
2000/766/EF(1), opprettholdes i overgangsperioden. Det 
bør også klargjøres at reglene i nevnte forordning om 
markedsføring av levende sauer og geiter, samt sæd, 
embryoer og egg av disse, gjelder i overgangsperioden.

16) Forordning (EF) nr. 1326/2001 bør derfor endres.

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg III erstattes med vedlegg I til denne forordning.

2. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) Del A erstattes med vedlegg II til denne forordning.

b) I del B skal nr. 2 lyde: 

«2. Sverige kan velge å fravike bestemmelsene i nr. 1 
annet strekpunkt i fjerntliggende områder med lav 
dyretetthet.»

c) I del D skal nr. 4 lyde: 

«4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på import av storfe 
som er født og oppdrettet i følgende stater, eller på 
import av embryoer og egg fra slike dyr:

 Argentina

 Australia

 Botswana

 Brasil

 Chile

 Costa Rica

 El Salvador

 Namibia

 New Zealand

 Nicaragua

 Panama

 Paraguay

 Uruguay

 Singapore

 Swaziland.»

Artikkel 2

I forordning (EF) nr. 1326/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal nr. 2 lyde: 

«2.  får artikkel 7 ikke anvendelse på en medlemsstat før 
vedtaket som bestemmer medlemsstatens BSE-status, 
er trådt i kraft, og før fellesskapsbestemmelsene om 
fôrvarer i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati er gjennomført på en effektiv måte i med-
lemsstaten. Vedlegg XI del C får anvendelse på den 
berørte medlemsstaten til artikkel 7 får anvendelse.»

2. I vedlegg I skal annet strekpunkt lyde: 

«— Artikkel 15 nr. 1 om markedsføring av levende storfe 
og sæd, embryoer og egg av disse.»(1) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
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Artikkel 3

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

Den får anvendelse fra 1. april 2002.

Bestemmelsene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) og del A nr. 10 i vedlegg XI til forordning (EF) 
nr. 999/2001, endret ved vedlegg II til denne forordning, får imidlertid anvendelse fra 1. mars 2002.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-
lemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG III

OVERVÅKINGSSYSTEM

KAPITTEL A

I. Overvåking av storfe

1.  Generelt

Storfe skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.1 bokstav b).

2.  Overvåking av dyr som slaktes for konsum

2.1  Alt storfe som er eldre enn 24 måneder, og:

– som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv 64/433/EØF(1), 
eller

– som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF,

skal undersøkes for BSE.

2.2  Alt storfe som er eldre enn 30 måneder, og som er slaktet normalt for konsum, skal undersøkes for BSE.

2.3  Som unntak fra nr. 2.2 kan Sverige vedta å undersøke bare et tilfeldig utvalg av storfe som er født, oppdrettet og 
slaktet på dets territorium. Utvalget skal omfatte minst 10 000 dyr per år.

3.  Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

 Storfe eldre enn 24 måneder som er døde eller avlivet, men som ikke:

– ble avlivet med henblikk på destruering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96(2),

– ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

– ble slaktet for konsum,

skal undersøkes for BSE ved stikkprøver. Antallet prøver skal ikke være lavere enn prøvestørrelsen angitt i tabellen. 
Prøvene skal være representative for hver region og tas kontinuerlig.

Samlet populasjon eldre 
enn 24 måneder

Minste årlige 
prøvestørrelse(*)

Samlet populasjon eldre 
enn 24 måneder

Minste årlige 
prøvestørrelse(*)

100 000 950 4 500 000 6 000

200 000 1 550 5 000 000 6 500

300 000 1 890 5 500 000 7 000

400 000 2 110 6 000 000 7 500

500 000 2 250 6 500 000 8 000

600 000 2 360 7 000 000 8 500

700 000 2 440 7 500 000 9 000

800 000 2 500 8 000 000 9 500

900 000 2 550 8 500 000 10 000

1 000 000 2 590 9 000 000 10 500

1 500 000 3 000 9 500 000 11 000

2 000 000 3 500 10 000 000 11 500

2 500 000 4 000 10 500 000 12 000

3 000 000 4 500 11 000 000 12 500

3 500 000 5 000 11 500 000 13 000

4 000 000 5 500 12 000 000 13 500

(*) Prøveantallet er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,1 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % i delpopulasjonene 
nevnt i nr. 3, idet det antas at disse delpopulasjonene utgjør 1 % av den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn 
24 måneder. Når den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder, er minst 1 500 000 dyr, er prøvestørrelsen økt 
med 500 prøver per 500 000 dyr som en tilpasning av forholdsmessigheten for å ta hensyn til at det er større sannsynlighet for 
variasjon i risikoen for BSE i populasjonen.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
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4.  Overvåking av dyr som er kjøpt med henblikk på destruering i samsvar med forordning (EF) nr. 716/96

4.1  Alle nødslaktede dyr eller dyr som ved kontrollen ante mortem er funnet å være syke, skal undersøkes for BSE.

4.2  Alle dyr som er født mellom 1. august 1996 og 1. august 1997, skal undersøkes for BSE.

4.3  Dyr som ikke omfattes av nr. 4.1 eller 4.2, skal undersøkes for BSE ved en stikkprøvekontroll som omfatter minst 
50 000 dyr per år.

5.  Overvåking av andre dyr

 I tillegg til undersøkelsene nevnt i nr. 2-4, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag undersøke annet storfe på sitt 
territorium, særlig dersom disse dyrene har opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av BSE, har inntatt fôrvarer 
som kan være kontaminert, eller er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av BSE.

6.  Tiltak etter undersøkelse

6.1  Når et dyr som er slaktet for konsum, er undersøkt for BSE, skal skrotten ikke påføres stempelmerket fastsatt i 
kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF før det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven.

6.2  Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 6.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet som sik-
rer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det foreligger et negativt 
resultat på hurtigprøven.

6.3  Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 
foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4.

6.4  Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i samsvar 
med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B 
del III.

6.5  Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å være positivt i hurtigprøven, skal i tillegg til skrotten som er 
påvist å være positiv, minst skrotten umiddelbart før denne og de to skrottene umiddelbart etter denne på samme 
slaktelinje, destrueres i samsvar med nr. 6.4.

6.6  Medlemsstater kan fravike bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system i slakteriet som hindrer at skrot-
tene kontaminerer hverandre.

II. Overvåking av sauer og geiter

1.  Generelt

 Sauer og geiter skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav b).

2.  Overvåking av dyr som slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er slaktet for 
konsum, skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver 
region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe overrepresen-
teres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller andre egenskaper. Dyrenes alder skal anslås på 
grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige opplysninger. Det skal om mulig unngås 
å ta flere prøver fra samme besetning.

Medlemsstater
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Belgia 3 750

Danmark 3 000

Tyskland 60 000

Hellas 60 000

Spania 60 000

Frankrike 60 000

Irland 60 000
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Medlemsstater
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Italia 60 000

Luxembourg 250

Nederland 39 000

Østerrike 8 200

Portugal 22 500

Finland 1 900

Sverige 5 250

Det forente kongerike 60 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,005 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % blant de 
slaktede dyrene i medlemsstater der det slaktes et stort antall voksne sauer. I medlemsstater der det slaktes et mindre antall 
voksne sauer, beregnes prøvestørrelsen som 25 % av det beregnede eller registrerte antall søyer tatt ut av produksjon, som ble 
slaktet i 2000.

3.  Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

 Dyr eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er døde eller avlivet, men 
som ikke:

– ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

– ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver region og 
for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe overrepresenteres med 
hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller andre egenskaper. Dyrenes alder skal anslås på grunnlag 
av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere 
prøver fra samme besetning.

Medlemsstater
Minste årlige prøvestørrelse 

Døde dyr(*)

Belgia 450

Danmark 400

Tyskland 6 000

Hellas 6 000

Spania 6 000

Frankrike 6 000

Irland 6 000

Italia 6 000

Luxembourg 30

Nederland 5 000

Østerrike 1 100

Portugal 6 000

Finland 250

Sverige 800

Det forente kongerike 6 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,05 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % blant de døde 
dyrene i medlemsstater med en stor sauepopulasjon. I medlemsstater med en mindre sauepopulasjon beregnes prøvestørrelsen 
som 50 % av det beregnede antallet døde dyr (beregnet dødelighet 1 %).
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4.  Overvåking av andre dyr

 I tillegg til overvåkingsprogrammene fastsatt i nr. 2 og 3, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag overvåke andre 
dyr, særlig:

– dyr som brukes til melkeproduksjon,

– dyr med opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av TSE,

– dyr som har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert,

– dyr som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av TSE,

– dyr fra besetninger som er angrepet av TSE.

5.  Tiltak etter undersøkelse av sauer og geiter

 Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det foreligger et 
negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4.

 Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i samsvar 
med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B 
del III.

6.  Bestemmelse av genotype

6.1  Prionproteingenotype skal bestemmes for hvert enkelt positivt tilfelle av TSE hos sau. Det skal umiddelbart gis 
melding til Kommisjonen om TSE-tilfeller med resistente genotyper (sauer med genotyper som koder for alanin 
på begge alleler i kodon 136, arginin på begge alleler i kodon 154 og arginin på begge alleler i kodon 171). Om 
mulig skal slike tilfeller gjennomgå stammekarakterisering. Dersom stammekarakterisering av slike tilfeller ikke 
er mulig, skal opprinnelsesbesetningen og alle andre besetninger som dyret har oppholdt seg i, overvåkes særlig 
nøye med henblikk på å avdekke andre TSE-tilfeller med sikte på stammekarakterisering.

6.2  I tillegg til dyrene som får genotypen bestemt i henhold til bestemmelsene i nr. 6.1, skal prionproteingenotypen 
bestemmes i en tilfeldig utvalgt delprøve av sauer i henhold til bestemmelsene i kapittel A del II nr. 2. Denne del-
prøven skal representere minst én prosent av det samlede antall prøver for hver medlemsstat, og skal omfatte minst 
100 dyr per medlemsstat. Som unntak kan medlemsstatene velge å bestemme genotypen til et tilsvarende antall 
levende dyr av samme alder.

KAPITTEL B

I. Opplysninger som skal tas med i medlemsstatenes rapport

1.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt restriksjoner på forflyt-
ning.

2.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått en laboratorieun-
dersøkelse, og resultatene av undersøkelsen.

3.  Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i henhold til artikkel 12 
nr. 1 og 2.

4.  Den anslåtte størrelsen på hver av delpopulasjonene nevnt i kapittel A del I nr. 3 og 4.

5.  Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2-5, metoden for utvelging av 
prøver og resultatene av undersøkelsene.

6.  Den anslåtte størrelsen på den delpopulasjonen nevnt i kapittel A del II nr. 2 og 3, som er utvalgt til prøvetaking.

7.  Antallet sauer og geiter og besetninger av disse som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II 
nr. 2-4, metoden for utvelging av prøver og resultatene av undersøkelsene.

8.  Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. 
Opprinnelsesstaten, dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, for positive tilfeller av BSE og skra-
pesyke. Antallet og den geografiske fordelingen av skrapesykepositive besetninger. Det bør opplyses om fødselsår 
og om mulig fødselsmåned for hvert enkelt BSE-positive dyr.
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  9.  Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

10.  Genotype og om mulig rase for hvert dyr som det er tatt prøve av innenfor hver delpopulasjon nevnt i kapittel A 
del II nr. 6.1 og 6.2.

II. Opplysninger som skal tas med i kommisjonens sammendrag

Sammendraget skal framlegges i form av tabeller og minst inneholde opplysningene nevnt i del I for hver medlems-
stat. 

III. Registre

1.  Vedkommende myndighet skal føre registre, som skal oppbevares i sju år, over:

– antallet og typene dyr som er underlagt restriksjoner på forflytning som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

– antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

– antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 2,

– antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innenfor rammen av overvåkingsprogram-
mene nevnt i kapittel A, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere sykdommer,

– prionproteingenotype for positive tilfeller av TSE hos sau.

2.  Laboratoriet som utfører undersøkelsen, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, særlig 
laboratoriejournaler og eventuelt parafinblokker og fotografier av Western blot.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG XI

OVERGANGSTILTAK NEVNT I ARTIKKEL 22 OG 23

A. Om spesifisert risikomateriale, mekanisk utbeinet kjøtt og slaktemetoder

1.  Spesifisert risikomateriale som angitt nedenfor, skal fjernes og destrueres i samsvar med nr. 5-8, og om det er 
hensiktsmessig, nr. 11.

a) Følgende vev betegnes som spesifisert risikomateriale:

 i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene, virvelsøylen unntatt halevirvlene og lendevirvlenes tverr-
gående beinspisser, men inkludert nerveknutene i ryggmargen og ryggmargen fra storfe som er eldre enn 
tolv måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen og mesenteriet fra storfe uansett alder,

ii) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv 
måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

 Alderen som er fastsatt ovenfor for fjerning av virvelsøylen hos storfe, kan justeres ved å endre denne forord-
ning på bakgrunn av den statistiske sannsynligheten for forekomst av BSE hos de relevante aldersgruppene av 
Fellesskapets storfepopulasjon, som framgår av resultatene av BSE-overvåkingen som fastsatt i kapittel A.I i 
vedlegg III, og del B nr. 1 i dette vedlegg.

b) I tillegg til det spesifiserte risikomaterialet oppført i bokstav a), skal følgende vev betegnes som spesifisert risi-
komateriale i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og i Portugal, med unntak av den autonome 
regionen Azorene:

 hele hodet, unntatt tungen, herunder hjernen, øynene, trigeminale nerveknuter og mandlene, brisselen, milten 
og ryggmargen fra storfe som er eldre enn seks måneder.

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i) kan det gjøres vedtak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 om å tillate 
bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe:

a) som er født, oppdrettet og slaktet i medlemsstater der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er 
svært usannsynlig, eller usannsynlig, men ikke utelukket, at BSE forekommer hos storfe som er hjemmehø-
rende i staten, eller 

b) som er født etter den datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med protein fra pattedyr ble iverksatt på 
en effektiv måte, og som stammer fra medlemsstater der det er konstatert BSE hos dyr som er hjemmehørende 
i staten, eller der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er sannsynlig at BSE forekommer hos 
storfe som er hjemmehørende i staten.

 Det forente kongerike, Portugal og Sverige kan innvilges dette unntaket på grunnlag av tidligere innsendt og 
evaluert dokumentasjon. Andre medlemsstater kan søke om et slikt unntak ved å framlegge for Kommisjonen 
avgjørende underlagsdokumenter med hensyn til bokstav a) eller b).

 Medlemsstater som får innvilget et slikt unntak, skal i tillegg til kravene i vedlegg III kapittel A del I sørge for at én 
av de godkjente hurtigprøvene oppført i vedlegg X kapittel C nr. 4, anvendes på alt storfe som er eldre enn 30 måne-
der:

a) som har dødd i driftsenheten eller under transport, men som ikke er slaktet for konsum, unntatt de dyrene som 
er døde i fjerntliggende områder med lav dyretetthet i medlemsstater der det er lite sannsynlig at BSE forekom-
mer,

b) som er slaktet normalt for konsum.

 Dette unntaket skal ikke innvilges for å tillate bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe som 
er eldre enn 30 måneder og kommer fra Det forente kongerike eller Portugal, unntatt den autonome regionen 
Azorene.

 Sakkyndige fra Kommisjonen kan foreta kontroll på stedet for ytterligere å vurdere dokumentasjonen som er framlagt 
i samsvar med artikkel 21.

3.  Bein fra storfe, sauer og geiter skal ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet kjøtt.

4.  På storfe, sauer og geiter hvis kjøtt er beregnet på konsum eller fôr, skal det etter bedøving ikke ødelegges sentral-
nervevev ved hjelp av et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniet.

5.  Spesifisert risikomateriale skal fjernes:

a) i slakterier,

b) i nedskjæringsanlegg når det gjelder virvelsøylen hos storfe,
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c) i bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler nevnt i artikkel 3 og 7 i rådsdirektiv 90/667/EØF, 
under tilsyn av en representant utpekt av vedkommende myndighet. Disse virksomhetene skal være godkjent 
for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Dersom spesifisert risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr, skal kroppsdelene som inneholder spesifisert risikoma-
teriale, eller hele skrotten behandles som spesifisert risikomateriale. Hele skrotter av døde dyr kan imidlertid unntas 
fra kravet om farging fastsatt i nr. 7.

6.  Som unntak fra nr. 5 kan medlemsstatene vedta å tillate:

a) at kjevekjøtt og tunge fra hoder av storfe, sauer og geiter tas ut i nedskjæringsanlegg som er særskilt godkjent 
for dette formålet,

b) at ryggmargen fra sauer og geiter fjernes i nedskjæringsanlegg som er særskilt godkjent for dette formålet,

c) at virvelsøylen fra skrotter eller deler av skrotter fjernes i slakterforretninger som er særskilt godkjent, kontrol-
lert og registrert for dette formålet.

7. Alt spesifisert risikomateriale skal farges med et fargestoff eller eventuelt merkes umiddelbart etter at det er fjernet, 
og destrueres fullstendig:

a) ved forbrenning uten forbehandling, eller

b) etter forbehandling:

i) i samsvar med systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til vedtak 92/562/EØF:

– ved forbrenning,

– ved samforbrenning,

ii) i samsvar med minst standardene nevnt i vedlegg I til vedtak 1999/534/EF, ved nedgraving på en godkjent 
fyllplass.

 Det forbehandlede materialet skal farges på nytt eller eventuelt merkes på nytt dersom fargestoffet ikke lenger 
er synlig eller merkingen ikke lenger kan oppfattes.

8.  Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 5 og 7 for å tillate forbrenning eller nedgraving av spesifisert 
risikomateriale eller hele skrotter uten farging på forhånd, eller eventuelt uten fjerning av det spesifiserte risikoma-
terialet, på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF, og etter en metode som:

– utelukker enhver risiko for overføring av TSE, og

– er godkjent og kontrollert av vedkommende myndighet.

9.  Medlemsstatene kan sende spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale av dette til andre medlemsstater 
bare med henblikk på påfølgende forbrenning på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i vedtak 97/735/EF, 
eller eventuelt i samsvar med nr. 11 bokstav b).

 Dette nummer kan endres på anmodning fra en medlemsstat for å tillate at spesifisert risikomateriale eller bearbeidet 
materiale av dette sendes til forbrenning i tredjestater, når vilkårene for slik eksport er vedtatt.

10. a) Produktene av animalsk opprinnelse som er oppført nedenfor, skal være underlagt vilkårene fastsatt i  
bokstav b) ved import til Fellesskapet:

– spesifisert risikomateriale nevnt i nr. 1 bokstav a),

– ferskt kjøtt: kjøttet definert i direktiv 64/433/EØF,

– hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt: det hakkede kjøttet og det bearbeidede kjøttet definert i direktiv  
94/65/EF(1),

– kjøttprodukter: kjøttproduktene definert i direktiv 77/99/EØF(2),

– andre produkter av animalsk opprinnelse: andre produkter av animalsk opprinnelse som definert i direktiv 
77/99/EØF,

– smeltet fett som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

– gelatin som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

– fôr til kjæledyr som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

– bearbeidet animalsk protein som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

– bein og beinprodukter som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

– råstoff til produksjon av fôrvarer som nevnt i direktiv 92/118/EØF.

 Alle henvisninger til «produkter av animalsk opprinnelse» betegner produkter av animalsk opprinnelse som 
er oppført i dette nummer, og gjelder ikke andre produkter av animalsk opprinnelse som inneholder eller er 
framstilt av disse produktene av animalsk opprinnelse.

(1) Rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet 
kjøtt (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10).

(2) Rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 om helseproblemer ved handel med kjøttprodukter innenfor Fellesskapet (EFT L 26 
av 31.1.1977, s. 85). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 97/76/EF (EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25).
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b) Ved import til Fellesskapet fra tredjestater eller regioner i tredjestater av ovennevnte produkter av animalsk 
opprinnelse som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter, skal helsesertifikatene ledsages av en erklæ-
ring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd: 

  «Dette produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av:

  verken(*)

  spesifisert risikomateriale som definert i del A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001, produsert etter 
31. mars 2001, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, produsert etter 31. mars 2001. 
Etter 31. mars 2001 er dyrene ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniet eller avlivet ved 
hjelp av samme metode og er ikke slaktet, etter bedøving, ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved hjelp av 
et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniet.

  Hele, halve og kvarte skrotter kan inneholde virvelsøyle ved import,

  eller(*)

  materiale fra storfe, sauer og geiter bortsett fra materiale fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i følgende 
land:

 Argentina

 Australia

 Botswana

 Brasil

 Chile

 Costa Rica

 El Salvador

 Namibia

 New Zealand

 Nicaragua

 Panama

 Paraguay

 Uruguay

 Singapore

 Swaziland.
_____________
(*) Stryk det som ikke passer.»

11.  Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å sikre at denne del anvendes riktig, og at det treffes 
tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for avfall fra dyr, 
bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler som medlemsstatene har godkjent i samsvar med artik-
kel 7 i direktiv 90/667/EØF, slakterforretninger registrert i samsvar med nr. 6, fyllplasser og andre lagrings- eller 
forbrenningsanlegg.

 Medlemsstatene skal særlig innføre en ordning som sikrer og kontrollerer:

a) at spesifisert risikomateriale som brukes til framstilling av produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, brukes bare for 
det godkjente formålet,

b) at spesifisert risikomateriale, særlig når det fjernes i andre virksomheter eller lokaler enn slakterier, er full-
stendig atskilt fra annet avfall som ikke er beregnet på forbrenning, innsamles separat og disponeres i samsvar 
med nr. 1 og nr. 5-9. Medlemsstatene kan tillate at hoder eller skrotter som inneholder spesifisert risikomate-
riale, sendes til en annen medlemsstat dersom den andre medlemsstaten samtykker i både å motta materialet 
og overholde de særlige vilkårene for slik forflytning.

 Hele, halve og kvarte skrotter som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn virvelsøylen, herunder  
nerveknutene i ryggmargen, kan importeres til en medlemsstat eller sendes til en annen medlemsstat uten at sistnevnte 
har godkjent det.
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12.  Det skal iverksettes en kontrollordning for fjerning av virvelsøylen som angitt i nr. 1 bokstav a) i). Ordningen skal 
minst omfatte følgende tiltak:

a) skrotter eller deler av skrotter av storfe, som definert i direktiv 64/433/EØF, skal identifiseres ved en blå stripe 
på merket nevnt i forordning (EF) nr. 1760/2000, når det ikke er påkrevd at virvelsøylen fjernes,

b) en særlig angivelse av antallet skrotter eller deler av skrotter av storfe, som det kreves at virvelsøylen fjernes 
fra og som det ikke kreves at virvelsøylen fjernes fra, alt etter hva som er relevant, skal innsettes i handels-
dokumentet nevnt i artikkel 3 nr. 1 avsnitt A bokstav f) ii) i direktiv 64/433/EØF, eller i dokumentet nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsvedtak 93/13/EØF(1),

c) slakterforretninger skal oppbevare handelsdokumentene nevnt i bokstav b), i minst ett år.»

(1) EFT L 9 av 15.1.1993, s. 33.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 270/2002(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler 
for å overvåke bovin spongiform encefalopati (BSE) hos 
storfe, for å destruere embryoer og egg fra storfe med 
BSE, for handel med embryoer og egg fra storfe og for 
tilbaketrekking av spesifisert BSE-risikomateriale.

2) Da overvåkingsprogrammet for BSE hos storfe ble endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1248/2001(3), ble det 
fastsatt at overvåkingsprogrammet skulle gjennomgås på 
nytt i lys av de resultatene som ble oppnådd i løpet av de 
første seks månedene.

3) I annen halvdel av 2001 ble mer enn fem millioner storfe 
undersøkt for BSE, og 457 ble påvist å være positive. De 
fleste av de positive tilfellene ble påvist hos selvdøde dyr, 
nødslaktede dyr og dyr hvis slakting ble utsatt som følge 
av en mistanke om sykdom eller en forstyrrelse i deres 
allmenntilstand.

4) For å sikre en ensartet anvendelse av overvåkingspro-
grammet, er det i kapittel A del I nr. 2 i vedlegg III 
nødvendig å gi en klarere definisjon av dyr hvis slakting 
ble utsatt som følge av en mistanke om sykdom eller en 
forstyrrelse i deres allmenntilstand.

5) Alle selvdøde dyr som er eldre enn 24 måneder, er blitt 
undersøkt for BSE i forbindelse med en ettårig statistisk 
undersøkelse som ble innført som et overgangstiltak ved 
forordning (EF) nr. 999/2001. For å sikre en effektiv 
påvisning av BSE-tilfeller bør alle selvdøde dyr som er 
eldre enn 24 måneder, undersøkes på permanent grunn-
lag. For å unngå uforholdsmessig store utgifter, bør det 
fastsettes et unntak for dyr som dør i fjerntliggende 
områder der det ikke er organisert noen innsamling av 
døde dyr.

6) Det er viktig å følge BSE-epidemiens utvikling hos dyr 
som er født etter at det ble innført et strengere fôrforbud 
i Det forente kongerike. Av den grunn bør undersøkel-
sene av dyr som nedslaktes og destrueres som del av 
programmet for slakting av dyr som er eldre enn 30 
måneder, utvides til å omfatte alle dyr som er født etter 
fôrforbudet. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil 
bli påvist positive tilfeller hos dyr som er yngre enn 
42 måneder, og det vil derfor være urimelig å kreve at 
friske dyr som er yngre enn denne alderen og beregnet på 
destruering i henhold til den særskilte ordningen fastsatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96 av 19. april 
1996 om vedtakelse av særskilte støttetiltak for markedet 
for storfekjøtt i Det forente kongerike(4), sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1176/2000(5), skal undersøkes.

7) Reglene om stempelmerking av skrotter som velges ut for 
å undersøkes for overførbar spongiform encefalopati, må 
gjøres klarere.

8) For å unngå uforholdsmessig store utgifter i forbindelse 
med overvåkingsprogrammet for småfe, bør det fastsettes 
et unntak for dyr som dør i fjerntliggende områder der det 
ikke er organisert noen innsamling av døde dyr.

9) Det bør fastsettes klarere bestemmelser om frivillige 
overvåkingsprogrammer for andre dyrearter enn storfe, 
sau og geit.

10) I sin uttalelse av 16. mai 2002 om sikkerheten ved storfe-
embryoer, konkluderte Styringskomiteen for vitenskape-
lige spørsmål med at det ikke er behov for andre tiltak 
enn dem som er foreskrevet i protokollene til Internatio-
nal Embryo Transfer Society. På det generelle møtet til 
verdens dyrehelseorganisasjon (Det internasjonale kontor 
for epizootier) i mai 2002 ble det av lignende vitenska-
pelige grunner besluttet å fjerne alle vilkår for handel 
med embryoer og egg fra storfe. Bestemmelsene om å 
destruere storfeembryoer og -egg fra BSE-tilfeller og de 
BSE-relaterte vilkårene for handel med embryoer og egg 
fra storfe, bør derfor oppheves.

11) Det er nødvendig å gjøre reglene om fjerning og kontroll 
av spesifisert risikomateriale klarere.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1494/2002

av 21. august 2002

om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn  
til overvåking av bovin spongiform encefalopati, utryddelse av overførbar spongiform encefalopati, tilbaketrekking av  

spesifisert risikomateriale og regler for import av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse(*)

2005/EØS/27/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4.
(3)  EFT L 173 av 27.6.2001, s. 12.

(4)  EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
(5)  EFT L 131 av 1.6.2000, s. 37.
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12) I sin uttalelse av 27. juni 2002 om den geografiske risi-
koen for BSE i visse tredjestater, konkluderte Styringsko-
miteen for vitenskapelige spørsmål med at det i tillegg til 
i stater som tidligere er evaluert, er svært lite sannsynlig 
at BSE skal forekomme hos storfe av nasjonal opprin-
nelse i Island og Vanuatu. Derfor bør Island og Vanuatu 
unntas fra de handelsvilkårene som gjelder levende storfe 
og produkter av storfe, sau og geit.

13) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III, VII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 endres 
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. august 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

OVERVÅKINGSSYSTEM

KAPITTEL A

I. Overvåking av storfe

1. Generelt

 Storfe skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.1  
bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

2.1. Alt storfe som er eldre enn 24 måneder:

— som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv 
64/433/EØF(1), eller

— som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, 
unntatt dyr som ikke har kliniske tegn på sykdom og som er slaktet i forbindelse med en kam-
panje for utryddelse av sykdom,

 skal undersøkes for BSE.

2.2. Alt storfe som er eldre enn 30 måneder, og som er:

— slaktet normalt for konsum, eller

— slaktet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom i samsvar med kapittel VI nr. 28 
bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, men som ikke viser noen kliniske tegn på syk-
dom,

 skal undersøkes for BSE.

2.3. Som unntak fra nr. 2.2 kan Sverige vedta å undersøke bare et tilfeldig utvalg av storfe som er født, 
oppdrettet og slaktet på dets territorium. Utvalget skal omfatte minst 10 000 dyr per år.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

3.1. Alt storfe som er eldre enn 24 måneder og som er døde eller avlivet, men som ikke:

—  ble avlivet med henblikk på destruering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 
nr. 716/96(2),

—  ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes for BSE.

3.2. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 3.1 i fjerntliggende områder med lav dyretetthet der 
det ikke er organisert noen innsamling av døde dyr. Medlemsstater som benytter seg av dette unntaket, 
skal underrette Kommisjonen om dette, og oversende en liste over de områdene som er omfattet av 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av storfepopulasjonen i medlemsstaten.

4. Overvåking av dyr som er kjøpt med henblikk på destruering i samsvar med forordning (EF) nr. 716/96

4.1. Alle nødslaktede dyr eller dyr som ved kontrollen ante mortem er funnet å være syke, skal undersøkes 
for BSE.

4.2. Alle dyr som er eldre enn 42 måneder og født etter 1. august 1996, skal undersøkes for BSE.

4.3. Dyr som ikke omfattes av nr. 4.1 eller 4.2, skal undersøkes for BSE ved en stikkprøvekontroll som 
omfatter minst 10 000 dyr per år.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
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5. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til undersøkelsene nevnt i nr. 2-4, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag beslutte å undersøke 
annet storfe på sitt territorium, særlig dersom disse dyrene har opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd 
av BSE, har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert, eller er født av eller stammer fra mordyr som er 
angrepet av BSE.

6. Tiltak etter undersøkelse

6.1. Når et dyr som er slaktet for konsum, er valgt ut for å undersøkes for BSE, skal skrotten av dette dyret 
ikke påføres stempelmerket fastsatt i kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF før det foreligger et 
negativt resultat på hurtigprøven.

6.2. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 6.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet 
som sikrer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det forelig-
ger et negativt resultat på hurtigprøven.

6.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll 
til det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V 
nr. 3 eller 4.

6.4. Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.

6.5. Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å være positivt i hurtigprøven, skal i tillegg til skrotten 
som er påvist å være positiv, minst skrotten umiddelbart før denne og de to skrottene umiddelbart etter 
denne på samme slaktelinje, destrueres i samsvar med nr. 6.4.

6.6. Medlemsstater kan fravike bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system i slakteriet som hindrer 
at skrottene kontaminerer hverandre.

II. Overvåking av sauer og geiter

1. Generelt

 Sauer og geiter skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 
bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er 
slaktet for konsum, skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være 
representative for hver region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på 
å unngå at en gruppe overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller 
andre egenskaper. Dyrenes alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet 
eller andre pålitelige opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme besetning. 

Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Belgia 3 750

Danmark 3 000

Tyskland 60 000

Hellas 60 000

Spania 60 000

Frankrike 60 000

Irland 60 000

Italia 60 000

Luxembourg 250
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Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Nederland 39 000

Østerrike 8 200

Portugal 22 500

Finland 1 900

Sverige 5 250

Det forente kongerike 60 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,005 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % 
blant de slaktede dyrene i medlemsstater der det slaktes et stort antall voksne sauer. I medlemsstater der det slaktes 
et mindre antall voksne sauer, beregnes prøvestørrelsen som 25 % av det beregnede eller registrerte antall søyer tatt 
ut av produksjon, som ble slaktet i 2000.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er døde 
eller er avlivet, men som ikke:

— ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver 
region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe 
overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller andre egenskaper. 
Dyrets alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige 
opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme besetning.

 Medlemsstater kan beslutte å unnta fjerntliggende områder med lav dyretetthet og der det ikke er 
organisert noen innsamling av døde dyr, fra prøvene. Medlemsstater som benytter seg av dette unnta-
ket, skal underrette Kommisjonen om dette, og oversende en liste over de områdene som omfattes av 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av saue- og geitepopulasjonen i medlemsstaten. 

Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Døde dyr(*)

Belgia 450

Danmark 400

Tyskland 6 000

Hellas 6 000

Spania 6 000

Frankrike 6 000

Irland 6 000

Italia 6 000

Luxembourg 30

Nederland 5 000
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Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Døde dyr(*)

Østerrike 1 100

Portugal 6 000

Finland 250

Sverige 800

Det forente kongerike 6 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,05 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % 
blant de døde dyrene i medlemsstater med en stor sauepopulasjon. I medlemsstater med en mindre sauepopulasjon, 
beregnes prøvestørrelsen som 50 % av det beregnede antallet døde dyr (beregnet dødelighet 1 %).

4. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til overvåkingsprogrammene fastsatt i nr. 2 og 3, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag over-
våke andre dyr, særlig:

— dyr som brukes til melkeproduksjon,

— dyr med opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av TSE,

— dyr som har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert,

— dyr som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av TSE,

— dyr fra besetninger som er angrepet av TSE.

5. Tiltak etter undersøkelse av sauer og geiter

5.1. Når et dyr som er slaktet for konsum, er utvalgt for å undersøkes for TSE, skal skrotten av dette dyret 
ikke påføres stempelmerket fastsatt i kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF før det foreligger et 
negativt resultat på hurtigprøven.

5.2. Medlemsstater kan fravike bestemmelsene i nr. 5.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet 
som sikrer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det forelig-
ger et negativt resultat på hurtigprøven.

5.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 
foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 
eller 4.

5.4. Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.

6. Bestemmelse av genotype

6.1. Prionproteingenotype skal bestemmes for hvert enkelt positivt tilfelle av TSE hos sau. Det skal umiddel-
bart gis melding til Kommisjonen om TSE-tilfeller med resistente genotyper (sauer med genotyper som 
koder for alanin på begge alleler i kodon 136, arginin på begge alleler i kodon 154 og arginin på begge 
alleler i kodon 171). Om mulig skal slike tilfeller gjennomgå stammekarakterisering. Dersom stammeka-
rakterisering av slike tilfeller ikke er mulig, skal opprinnelsesbesetningen og alle andre besetninger som 
dyret har oppholdt seg i, overvåkes særlig nøye med henblikk på å avdekke andre TSE-tilfeller med sikte 
på stammekarakterisering.

6.2. I tillegg til dyrene som får genotypen bestemt i henhold til bestemmelsene i nr. 6.1, skal prionproteinge-
notype bestemmes i en tilfeldig utvalgt delprøve av sauer som er undersøkt i henhold til bestemmelsene i 
kapittel A del II nr. 2. Denne delprøven skal representere minst én prosent av det samlede antall prøver for 
hver medlemsstat, og skal omfatte minst 100 dyr per medlemsstat. Som unntak kan medlemsstatene velge 
å bestemme genotypen til et tilsvarende antall levende dyr av samme alder.

III. Overvåking av andre dyrearter

 Medlemsstatene kan på frivillig grunnlag overvåke TSE hos andre dyrearter enn storfe, sauer og geiter.
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KAPITTEL B

I. Opplysninger som skal tas med i medlemsstatenes rapporter

1. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt restriksjoner på 
forflytning.

2. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått laboratorieun-
dersøkelse, og resultatene av undersøkelsen.

3. Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i henhold til artikkel 12 
nr. 1 og 2.

4. Den anslåtte størrelsen på hver av delpopulasjonene nevnt i kapittel A del I nr. 3 og 4.

5. Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2-5, metoden for utvelging av 
prøver og resultatene av undersøkelsene.

6. Den anslåtte størrelsen på delpopulasjonene nevnt i kapittel A del II nr. 2 og 3, som er utvalgt til prøvetaking.

7. Antallet sauer og geiter og besetninger av disse som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II 
nr. 2-4, metoden for utvelging av prøver og resultatene av undersøkelsene.

8. Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. Opp-
rinnelsesstaten, dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, for positive tilfeller av BSE og 
skrapesyke. Antallet og den geografiske fordelingen av skrapesykepositive besetninger. Det bør opplyses om 
fødselsår og om mulig fødselsmåned for hvert enkelt BSE-positive dyr.

9. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

10. Genotype og om mulig rase for hvert dyr som det er tatt prøve av innenfor hver delpopulasjon nevnt i kapittel A 
del II nr. 6.1 og 6.2.

II. Opplysninger som skal tas med i Kommisjonens sammendrag

 Sammendraget skal framlegges i form av tabeller og minst inneholde opplysningene nevnt i del I for hver medlems-
stat.

III. Registre

1. Vedkommende myndighet skal føre registre, som skal oppbevares i sju år, over:

— antallet og typene dyr som er underlagt restriksjoner på forflytning som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 2,

— antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innenfor rammen av overvåkingspro-
grammene nevnt i kapittel A, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere sykdommer,

— prionproteingenotype for positive tilfeller av TSE hos sau.

2. Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, 
særlig laboratoriejournaler og eventuelt parafinblokker og fotografier av Western blot.»

2. I vedlegg VII gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 1 bokstav a) skal annet strekpunkt lyde:

«— siste avkom av et hunndyr som sykdommen er bekreftet hos, og som ble født innen to år før eller etter 
sykdommens kliniske utbrudd,»

b) I nr. 1 bokstav a) utgår ordene «embryoer og egg» i femte strekpunkt,

c) I nr. 2 bokstav a) utgår ordene «og destruering av embryoer og egg».

3. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a)  I del A nr. 1 skal bokstav a) i) lyde:

«i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene, virvelsøylen unntatt halevirvlene, lendevirvlenes og 
brystvirvlenes tverrgående beinspisser og korsbeinets vinger, men medregnet nerveknutene i ryggmargen 
og ryggmargen fra storfe som er eldre enn tolv måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen 
og mesenteriet fra storfe uansett alder,»
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b) I del A nr. 5 skal bokstav a) lyde:

«a) slakterier eller eventuelt andre slaktesteder,»

c) I del A skal listen over stater nevnt i nr. 10 bokstav b) lyde:

«Argentina

Australia

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

El Salvador

Island

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu.»

d) I del A nr. 12 skal bokstav a) lyde:

«a) når det ikke er påkrevd at virvelsøylen fjernes, skal skrotter eller deler av skrotter, som definert i direktiv 
64/433/EØF, av storfe som inneholder ryggsøyle, identifiseres ved en blå stripe på merket nevnt i forord-
ning (EF) nr. 1760/2000, bortsett fra i det ledd da de leveres til sluttforbrukeren,»

e) Del B oppheves.

f) I del D skal nr. 3 lyde:

«3. Nr. 2 får ikke anvendelse på import av storfe som er født og oppdrettet i følgende stater:

Argentina

Australia

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

El Salvador

Island

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu.»

g) I del D oppheves nr. 4.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 260/2003

av 12. februar 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av visse typer overførbar  
spongiform encefalopati hos sau og geit samt regler for handel med levende sauer og geiter og storfeembryoer(*)

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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(3), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1494/2002(4), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin uttalelse av 4.-5. april 2002 om sikker forsynings-
kilde for materiale fra småfe anbefalte Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål at hele besetningen bør ned-
slaktes dersom et tilfelle av skrapesyke blir påvist i en 
driftsenhet med småfe. Styringskomiteen påpekte imid-
lertid at nedslakting av sau med prionproteingenotypen 
ARR/ARR vil ha liten risikoreduserende virkning. For å 
oppmuntre oppdrettere til å melde fra om sykdomstilfel-
ler og for å verne raser som kan ha liten motstandskraft, 
bør nedslaktingen gjennomføres gradvis.

2) Av hensyn til samsvar med reglene for nedslakting av sau 
bør bestemmelsene om handel med avlsdyr av sau innen-
for Fellesskapet endres slik at begrensninger knyttet til 
skrapesyke ikke omfatter handel med sau med genotypen 
ARR/ARR.

3) I sin uttalelse av 16. mai 2002 om sikkerheten ved 
storfeembryoer konkluderte Styringskomiteen for viten-
skapelige spørsmål med at det ikke er behov for andre 
 

 

tiltak enn dem som er foreskrevet i protokollene til Den 
internasjonale organisasjon for embryooverføring. På det 
ordinære møtet til Verdens dyrehelseorganisasjon (Det 
internasjonale kontor for epizootier(OIE)) i mai 2002 
ble det av lignende vitenskapelige grunner besluttet å 
oppheve alle vilkår for handel med embryoer og egg fra 
storfe. De BSE-tilknyttede vilkårene i forordning (EF) 
nr. 999/2001 for handel med embryoer og egg fra storfe 
bør derfor oppheves, og kommisjonsvedtak 92/290/EØF 
av 14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongi-
form encefalopati (BSE) i Det forente kongerike i forbin-
delse med storfeembryoer(5), sist endret ved tiltredelses-
akten for Østerrike, Finland og Sverige, bør oppheves.

4) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII, VIII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Vedtak 92/290/EØF oppheves.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 2 bokstav b) i vedlegg VII og kapittel A del I bokstav a) iii) 
i vedlegg VIII får anvendelse fra 1. oktober 2003.

2005/EØS/27/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 37 av 13.2.2003, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(4) EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3. (5) EFT L 152 av 4.6.1992, s. 37.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg VII, VIII og XI gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg VII skal lyde:

«VEDLEGG VII

UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1. I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder 
seg,

— dersom sykdommen er bekreftet hos et hunndyr, avkom som er født innen to år før eller etter sykdom-
mens kliniske utbrudd,

— alle dyr i den kohorten som dyret som sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— sykdommens mulige opprinnelse,

— andre dyr i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, eller dyr i andre 
driftsenheter, som kan være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamine-
ringskilde,

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for over-
føring som kan ha gjort at TSE-agensen er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet 
hos, oppholder seg,

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, alle embryoer, egg og siste avkom av dyret som sykdom-
men er bekreftet hos,

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i 
tillegg til dyrene nevnt i annet strekpunkt,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som 
kan være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for over-
føring som kan ha gjort at BSE-agensen er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten.

2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal minst omfatte:

a) dersom BSE bekreftes hos storfe, nedslakting og fullstendig destruering av enkeltdyr av storfe som er 
identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt. Medlemsstaten kan 
beslutte ikke å nedslakte og destruere alle enkeltdyr av storfe i den driftsenheten der dyret som sykdom-
men er bekreftet hos, oppholder seg, i henhold til nr. 1 bokstav a) første strekpunkt, avhengig av den 
epidemiologiske situasjonen og av muligheten for å spore dyrene i driftsenheten,

b) dersom TSE bekreftes hos sauer eller geiter, fra 1. oktober 2003 i samsvar med vedkommende myndighets 
beslutning:

i) enten nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i under-
søkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, eller

ii) nedslakting og fullstendig destruering av alle enkeltdyr, embryoer og egg som er identifisert i under-
søkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt:

— avlsværer med genotypen ARR/ARR,

— avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, og

— sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,

iii) dersom det angrepne dyret kommer fra en annen driftsenhet, kan medlemsstaten på grunnlag av syke-
historien beslutte å gjennomføre utryddelsestiltak i den opprinnelige driftsenheten i tillegg til eller i 
stedet for i den driftsenheten der angrepet ble bekreftet. I tilfeller der et fellesbeite brukes av mer 
enn én besetning, kan medlemsstatene beslutte å begrense gjennomføringen av tiltakene til en enkelt 
besetning etter en vurdering av alle epidemiologiske faktorer,

c) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt.
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3.1. Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar med nr. 2 bokstav b) 
i) eller ii):

a) sauer (hanndyr) med genotypen ARR/ARR,

b) sauer (hunndyr) med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel,

c) geiter, under forutsetning av at:

— bare sauer med genotypen ARR/ARR oppholder seg i driftsenheten,

— en grundig rengjøring og desinfeksjon av alle husdyrrom i driftsenheten er gjennomført etter avvik-
lingen av besetningen,

— driftsenheten blir gjenstand for intensivert TSE-kontroll, herunder undersøkelse av alle nedslaktede 
og selvdøde geiter på over 18 måneder.

3.2. Bare følgende avlsmateriale fra sauer kan brukes i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar 
med nr. 2 bokstav b) i) eller ii):

a) sæd fra værer med genotypen ARR/ARR,

b) embryoer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

4. I en overgangsperiode fram til senest 1. januar 2006 kan medlemsstatene, som unntak fra begrensningen 
fastsatt i nr. 3 bokstav b) og dersom det er vanskelig å få erstatningssauer med en kjent genotype, beslutte at 
ikke-drektige søyelam med en ukjent genotype kan innføres på driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og 
ii).

5. Når tiltakene omhandlet i nr. 2 bokstav b) i) og ii) har fått anvendelse på en driftsenhet:

a) skal forflytning av sauer med genotypen ARR/ARR fra driftsenheten ikke underlegges noen begrensnin-
ger,

b) kan sauer med bare ett ARR-allel forflyttes fra driftsenheten bare for å sendes direkte til slakting til kon-
sum eller med henblikk på destruering,

c) kan sauer med andre genotyper forflyttes fra driftsenheten bare for å bli destruert.

6. Begrensningene omhandlet i nr. 3 og 5 skal fortsatt få anvendelse på driftsenheten i et tidsrom på tre år fra:

a) den datoen da det er bare sauer med genotypen ARR/ARR i driftsenheten, eller

b) den siste datoen da sauer eller geiter oppholdt seg i driftsenheten, eller

c) når det gjelder nr. 3.1 bokstav c), den datoen da den intensiverte TSE-kontrollen ble innledet.

7. Når frekvensen av ARR-allelet innenfor rasen eller i driftsenheten er lav, eller når det anses som nødvendig for 
å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å:

a) utsette den destrueringen av dyr som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og ii), med opptil to avlsår,

b) tillate innføring av andre sauer enn dem som er nevnt i nr. 3, i driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og 
ii), forutsatt at dyrene ikke er bærere av et VRQ-allel.

8. Medlemsstater som anvender unntakene nevnt i nr. 4 og 7, skal sende Kommisjonen en oversikt over vilkårene 
og kriteriene for å gi unntak.

2. Overskriften i kapittel A i vedlegg VIII og teksten i kapittel A del I i vedlegg VIII skal lyde:

«KAPITTEL A

Vilkår for handel innenfor Fellesskapet med levende dyr

I. Vilkår som får anvendelse uavhengig av kategorien til medlemsstaten eller tredjestaten dyret har opprinnelse 
eller opphold i

Følgende vilkår får anvendelse på handel med sauer og geiter:

a) Avlsdyr av sau og geit skal:

i) komme fra en driftsenhet som har oppfylt følgende vilkår i minst tre år:

— det foretas regelmessig offentlig veterinærkontroll i driftsenheten,

— dyrene er merket,

— det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke,

— det foretas stikkprøvekontroll av gamle hunndyr som er beregnet på slakting,

— hunndyr innføres i driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller de 
samme kravene.
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 ii) ha oppholdt seg uavbrutt siden fødselen eller i de siste tre årene i en driftsenhet eller i driftsenheter 
som oppfyller kravene fastsatt i punkt i),

iii) fra 1. oktober 2003 være dyr med prionproteingenotypen ARR/ARR, i samsvar med definisjonen i 
vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF(*).

 Dersom de er beregnet på en medlemsstat der hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene 
i bokstav b) eller c), skal de oppfylle de allmenne eller særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt etter 
framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2.

b) En medlemsstat som har et obligatorisk eller frivillig nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke for 
hele eller deler av sitt territorium:

  i) kan framlegge dette programmet for Kommisjonen med nærmere opplysninger om:

— situasjonen med hensyn til sykdommen i medlemsstaten,

— begrunnelsen for programmet, idet det tas hensyn til sykdommens alvor og nytte-kostnadsforhol-
det,

— det geografiske området der programmet vil bli iverksatt,

— statuskategoriene som skal anvendes for driftsenhetene og standardene som skal overholdes i 
hver kategori,

— prøvingsmetodene som skal brukes,

— kontrollordningene for programmet,

— tiltakene som skal treffes dersom en driftsenhet av en eller annen grunn mister sin status,

— tiltakene som skal treffes dersom resultatene av kontrollen som gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i programmet, er positive,

 ii) programmet nevnt i punkt i) kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 dersom 
det oppfyller kriteriene i nevnte nummer. Samtidig, eller senest tre måneder etter at programmet er 
godkjent, skal det etter framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2 fastsettes hvilke allmenne og særlige til-
leggsgarantier som kan kreves for handelen innenfor Fellesskapet. Garantiene må ikke gå ut over de 
garantiene som medlemsstatene anvender på nasjonalt plan.

iii) Programmene som medlemsstatene har framlagt, kan endres eller utfylles etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2. Endringer av de garantiene som er fastsatt i samsvar med punkt ii), kan 
godkjennes etter samme framgangsmåte.

c) Dersom en medlemsstat mener at hele eller deler av dens territorium er fritt for skrapesyke:

i) skal den framlegge for Kommisjonen relevant dokumentasjon, særlig med nærmere opplysninger 
om:

— utviklingen i sykdommens forekomst på statens territorium,

— resultatene av overvåkingsundersøkelsene basert på serologisk, mikrobiologisk, patologisk eller 
epidemiologisk undersøkelse,

— overvåkingsperiodens varighet,

— de reglene som gjør det mulig å kontrollere at sykdommen ikke forekommer,

ii) de allmenne eller særlige tilleggsgarantiene som kan kreves for handel innefor Fellesskapet, skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2. Garantiene må ikke gå ut over de garantiene som 
medlemsstaten anvender på nasjonalt plan,

iii) den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om alle endringer i dokumentasjonen nevnt 
i punkt i) som gjelder sykdommen. På grunnlag av de meddelte opplysningene kan garantiene fastsatt 
i samsvar med punkt ii), endres eller trekkes tilbake etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

_____________________________

(*)  EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105.»

3. I vedlegg XI del D nr. 1 utgår følgende punktum:

 «Kommisjonsvedtak 92/290/EØF av 14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) 
i Det forente kongerike i forbindelse med storfeembryoer.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. desember 2002

om fastsettelse av minstekrav til en undersøkelse av prionproteingenotyper hos saueraser(*)

[meddelt under nummer K(2002) 5102]

(2002/1003/EF)

2005/EØS/27/11

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1494/2002(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Skrapesyke utgjør et betydelig problem for dyrehelsen i 
saue- og geitebestanden i Fellesskapet.

2) Det finnes ingen validert diagnostisk rutinemetode for å 
skille mellom angrep av bovin spongiform encefalopati 
(BSE) og angrep av skrapesyke hos sau og geit. Det er 
ikke påvist BSE-angrep hos sau og geit under natur-
lige forhold. Det råder imidlertid en viss usikkerhet om 
hvorvidt BSE kan ha angrepet sauer og geiter og fortsatt 
forekommer i denne bestanden. Angrep av overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) hos sau og geit utgjør 
derfor en mulig fare for folkehelsen.

3) Forskning har vist at visse prionproteingenotyper hos 
sau gir resistens mot skrapesyke. De opplysninger som 
foreligger i dag, tyder på at en lignende genetisk betinget 
resistens mot BSE forekommer hos sau som utsettes oralt 
for BSE-angrep ved forsøk.

4) I uttalelsen fra Styringskomiteen for vitenskapelige spørs-
mål av 4. og 5. april 2002 om sikring av trygt materiale 
fra småfe ble det fastsatt retningslinjer for hovedpunktene 
i et avlsprogram for TSE-resistens hos sau. Et av kravene 
er et anslag over hyppigheten av sauer med genotypen 
ARR/ARR for hver hovedrase. For å framskaffe disse 
opplysningene bør det gjennomføres en undersøkelse av 
saueraser i medlemsstatene.

5) Kommisjonen kommer til å foreslå for Rådet og  
Parlamentet en endring i forordning (EF) 999/2001 slik at 
den inneholder et rettslig grunnlag for tiltakene fastsatt i 
dette vedtak. I mellomtiden bør dette vedtak gjøres som 
et overgangstiltak.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette vedtak gjelder definisjonene i vedlegg I.

Artikkel 2

Undersøkelse av prionproteingenotyper hos saueraser

Senest 1. juli 2003 skal hver medlemsstat ha gjennomført en 
undersøkelse av prionproteingenotypen for hver sauerase som 
er hjemmehørende eller utgjør en vesentlig bestand på deres 
territorium.

Undersøkelsen skal gjennomføres med utgangspunkt i parame-
trene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

Rapporter som medlemsstatene skal framlegge  
for Kommisjonen

Medlemsstatene skal senest 1. oktober 2003 framlegge for 
Kommisjonen en rapport om undersøkelsen omhandlet i artik-
kel 2.

Artikkel 4

Kommisjonens sammenfatning av medlemsstatenes  
rapporter

Kommisjonen skal framlegge for medlemsstatene en sammen-
fatning av rapportene den mottar i henhold til artikkel 3 innen 
tre måneder etter fristen for framlegging av rapportene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3.
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Artikkel 5

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2002.

 For Kommisjonen

 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Definisjoner

1. Allelet skal defineres med henvisning til aminosyrene som kodes av kodon 136, 154 og 171 i prionproteingenet.

 Hvert allel skal angis med en kode på tre bokstaver i henhold til følgende tabell:

Allel
Aminosyre kodet i posisjon 

136
Aminosyre kodet i posisjon 

154
Aminosyre kodet i posisjon 

171

ARR Alanin Arginin Arginin

AHQ Alanin Histidin Glutamin

ARH Alanin Arginin Histidin

ARQ Alanin Arginin Glutamin

VRQ Valin Arginin Glutamin

2. Genotypen skal defineres ved å kombinere to alleler. Dersom det ikke er mulig å skille mellom ARQ-allelene og 
ARH-allelene, kan det brukes en fellesbetegnelse for å beskrive disse to allelene.

3. En besetning med høy genetisk verdi skal defineres som

a) en besetning av renrasede avlsdyr av sau i henhold til rådsdirektiv 89/361/EØF om renrasede avlsdyr av sau 
og geit, eller

b) enhver annen besetning av sau som vedkommende myndigheter i medlemsstaten anser for å være av stor 
betydning for markedsføringen eller produksjonen av avlsdyr av sau, og som vedkommende myndigheter 
ønsker å ta med i undersøkelsen,

 av samme rase, som holdes på én enkelt driftsenhet og/eller er under én enkelt oppdretters ansvar. Definisjonen skal 
omfatte værer som brukes til kunstig sædoverføring, men ikke værer som holdes bare med tanke på bedekning av 
vanlige søyer.

______

VEDLEGG II

Parametrer som gjelder for undersøkelsen av prionproteingenotyper hos sau fra besetninger  
med høy genetisk verdi

1. Prøvetakingen foretas på sauer fra besetninger med høy genetisk verdi som definert i vedlegg I.

2. Det skal samles inn minst 50 prøver fra hver rase.

3. Det bør velges prøver som er representative for rasen i sin helhet i medlemsstaten.

4. Dersom det ved prøvetakingsordningen beskrevet i nr. 2 og 3 i en rase ikke påvises dyr som er bærere av ARR-
allelet, skal prøvetakingen for denne rasen intensiveres.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/32/EF

av 7. mai 2002

om uønskede stoffer i fôrvarer(*)

2005/EØS/27/12

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 26. mars 2002, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det må foretas en rekke endringer i rådsdirektiv  
1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og 
produkter i fôrvarer(4). Av hensyn til klarhet og oversikt-
lighet bør nevnte direktiv omarbeides. 

2) Husdyrproduksjon utgjør en svært viktig del av landbru-
ket i Fellesskapet, og tilfredsstillende resultater når det 
gjelder folkehelsen og dyrehelsen, dyrs velferd, miljøet 
og husdyrprodusentenes økonomi avhenger i betydelig 
grad av at det brukes egnede fôrvarer av god kvalitet. 

3) Regler om fôrvarer er nødvendig for å sikre produktivi-
teten i og en bærekraftig utvikling av landbruket, og for 
å gjøre det mulig å sikre folkehelsen og dyrehelsen, dyrs 
velferd og miljøet. Det er dessuten behov for omfattende 
hygienebestemmelser for å kunne sikre fôrvarer av god 
kvalitet på enkeltstående driftsenheter, også selv om fôr-
varene ikke framstilles kommersielt.

4) De samme reglene som gjelder for kvaliteten og sikker-
heten når det gjelder produkter beregnet til fôrvarer, må 
også gjelde for kvaliteten og sikkerheten når det gjelder 
vannet som dyrene drikker. Selv om definisjonen av 
fôrvarer ikke utelukker at vann betraktes som fôrvare, er 
vann ikke med på den ikke-uttømmende listen over de  

 
 
 

 
 
 
 

viktigste fôrmidlene, fastsatt ved rådsdirektiv 96/25/EF 
av 29. april 1996 om markedsføring av fôrmidler(5). 
Spørsmålet om hvorvidt vann skal betraktes som fôrvare, 
må undersøkes innenfor rammen av nevnte direktiv.

5) Det er fastslått at tilsetningsstoffer kan inneholde uøn-
skede stoffer. Dette direktivs virkeområde bør derfor 
utvides slik at det omfatter tilsetningsstoffer.

6) Produkter beregnet til fôrvarer kan inneholde uønskede 
stoffer som kan ha skadelig virkning på dyrehelsen eller, 
fordi de finnes i animalske produkter, på menneskers 
helse eller miljøet.

7) Det er umulig å utelukke fullstendig forekomsten av 
uønskede stoffer, men det er viktig at innholdet av dem 
i produkter beregnet til fôrvarer reduseres, idet det tas 
behørig hensyn til stoffenes akutte giftighet, bioakku-
mulerbarhet og nedbrytbarhet for å hindre uønskede og 
skadelige virkninger. Det er for tiden ikke hensiktsmessig 
å fastsette dette innholdet under følsomhetsgrensen for de 
analysemetodene som skal fastlegges på fellesskapsplan.

8) Metodene for å bestemme rester av uønskede stoffer blir 
stadig mer avanserte, slik at også restmengder som er 
ubetydelige for dyrs og menneskers helse, kan påvises.

9) Uønskede stoffer kan forekomme i produkter beregnet til 
fôrvarer bare på de vilkår som er fastsatt i dette direktiv, 
og kan ikke brukes på andre måter i forbindelse med 
fôrvarer. Dette direktiv bør derfor få anvendelse uten at 
andre fellesskapsbestemmelser om fôrvarer berøres, sær-
lig ikke reglene for fôrblandinger.

10) Dette direktiv skal få anvendelse på produkter beregnet 
til fôrvarer fra det tidspunkt de innføres til Fellesska-
pet. Det bør derfor presiseres at grenseverdiene som 
er fastsatt for uønskede stoffer, generelt skal gjelde fra 
den datoen da produktene beregnet til fôrvarer bringes 
i omsetning eller brukes, på alle trinn, og særlig fra den 
datoen de importeres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 5.

(1)  EFT C 89 E av 28.3.2000, s. 70 og EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 346.
(2)  EFT C 140 av 18.5.2000, s. 9.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 4. oktober 2000 (EFT C 178 av 22.6.2001, s. 

160), Rådets felles holdning av 17. september 2001 (EFT C 4 av 7.1.2002, 
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 10. april 2002 og 
rådsbeslutning av 22. april 2002.

(4) EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32. 
(5)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/16/EF (EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36).
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11) Produkter beregnet til fôrvarer skal være av sunn og 
god handelskvalitet, og ved riktig bruk skal de derfor 
ikke utgjøre noen fare for menneskers eller dyrs helse 
eller miljøet eller ha skadelig virkning på husdyrpro-
duksjonen. Bruk eller omsetning av produkter beregnet 
til fôrvarer som har et innhold av uønskede stoffer som 
overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I, må derfor 
forbys.

12) Forekomsten av visse uønskede stoffer i tilskuddsfôr må 
begrenses ved å fastsette passende grenseverdier.

13) I visse tilfeller er det fastsatt en grenseverdi der det er tatt 
hensyn til bakgrunnsnivåer, men det må fortsatt arbeides 
med sikte på å begrense forekomsten av visse uønskede 
stoffer i produkter beregnet til fôrvarer så mye som 
mulig, for å redusere deres forekomst i næringskjeden. I 
henhold til dette direktiv bør det derfor tillates å fastsette 
tiltaksgrenser som ligger godt under fastsatte grensever-
dier. Dersom disse tiltaksgrensene overskrides, må det 
foretas undersøkelser for å finne fram til kildene for de 
uønskede stoffene, og det må treffes tiltak for å redusere 
eller fjerne disse kildene.

14) Dersom dyrs eller menneskers helse eller miljøet er truet, 
bør medlemsstatene ha mulighet til midlertidig å senke 
de grenseverdier som er fastsatt, å fastsette grenseverdier 
for andre stoffer, eller å forby forekomst av disse stof-
fene i produkter beregnet til fôrvarer. For å sikre ensartet 
anvendelse bør eventuelle endringer av vedlegg I til dette 
direktiv vedtas etter framgangsmåten for hastesaksbe-
handling i Fellesskapet, på grunnlag av underlagsdoku-
menter og føre-var-prinsippet.

15) Produkter beregnet til fôrvarer som oppfyller kravene i 
dette direktiv, kan ikke være underlagt andre omsetnings-
restriksjoner når det gjelder innhold av uønskede stoffer, 
enn dem som er fastsatt i dette direktiv og i rådsdirektiv 
95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsip-
pene for organisering av offentlige kontroller på fôrvare-
området(1).

16) For å sikre at kravene som er fastsatt for uønskede stoffer, 
oppfylles når produkter beregnet til fôrvarer brukes eller 
bringes i omsetning, må medlemsstatene fastsette egnede 
kontrollbestemmelser i samsvar med direktiv 95/53/EF.

17) Det er nødvendig å fastsette en egnet fellesskapsfram-
gangsmåte for å tilpasse de tekniske bestemmelsene i 
  
 

vedleggene til dette direktiv til den tekniske og vitenska-
pelige utvikling. 

18) For å lette iverksettingen av de planlagte tiltakene bør det 
fastsettes en framgangsmåte som oppretter et nært samar-
beid mellom medlemsstatene og Kommisjonen innenfor 
rammen av Den faste komité for fôrvarer, nedsatt ved 
rådsbeslutning 70/372/EØF(2).

19) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, bør vedtas 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(3) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv gjelder uønskede stoffer i produkter bereg-
net til fôrvarer.

2. Dette direktiv får anvendelse med forbehold for bestem-
melsene i:

a) rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilset-
ningsstoffer i fôrvarer(4),

b) rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring 
av fôrmidler og rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 
om markedsføring av fôrblandinger(5),

c) rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 1976 om fast-
settelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmid-
ler på og i frukt og grønnsaker(6), rådsdirektiv 86/362/EØF 
av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på og i korn(7), rådsdirektiv 
86/363/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av mak-
simumsverdier for rester av plantevernmidler på og i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(8) og rådsdirektiv 
90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av 
maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i 
visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt 
og grønnsaker(9), dersom disse restene ikke er oppført i 
vedlegg I til dette direktiv,

(1) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55). 

(2) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 1. 
(3)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(4) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2205/2001 (EFT L 297 av 15.11.2001, s. 3). 
(5) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/2/EF (EFT L 63 av 6.3.2002, s. 23). 
(6) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2000/57/EF (EFT L 244 av 29.9.2000, s. 76).
(7) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2002/23/EF (EFT L 64 av 7.3.2002, s. 13).
(8) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43. Direktivet sist endret ved direktiv  

2002/23/EF.
(9) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved direktiv  

2002/23/EF.
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d) Fellesskapets regelverk for veterinære spørsmål i forbin-
delse med folkehelsen og dyrehelsen,

e) rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse  
produkter som brukes i fôrvarer(1),

f) rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september 1993 om  
fôrvarer med særlige ernæringsformål(2).

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

a) «fôrvarer»: produkter av vegetabilsk eller animalsk opp-
rinnelse i naturlig tilstand, ferske eller konserverte, og 
avledede produkter av disse etter industriell bearbeiding 
samt organiske og uorganiske stoffer, ublandet eller blan-
det, med eller uten tilsetningsstoffer, som er beregnet til 
ernæring av dyr ved fôring,

b) «fôrmidler»: forskjellige produkter av vegetabilsk eller 
animalsk opprinnelse i naturlig tilstand, ferske eller kon-
serverte, og avledede produkter av disse etter industriell 
bearbeiding samt organiske og uorganiske stoffer, med 
eller uten tilsetningsstoffer, som i ubearbeidet form eller 
etter bearbeiding er beregnet til ernæring av dyr ved fôr-
ing, til framstilling av fôrblandinger eller som bærestoff i 
premikser,

c) «tilsetningsstoffer»: tilsetningsstoffer som definert i artik-
kel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 70/524/EØF,

d) «premikser»: blandinger av tilsetningsstoffer eller blan-
dinger av én eller flere tilsetningsstoffer med stoffer som 
brukes som bærere, beregnet på framstilling av fôrvarer,

e) «fôrblandinger»: blandinger av fôrmidler, med eller uten 
tilsetningsstoffer, som er beregnet til ernæring av dyr ved 
fôring i form av fullfôr eller tilskuddsfôr,

f) «tilskuddsfôr»: blandinger av fôrvarer som har et høyt inn-
hold av visse stoffer, og som ved sin sammensetning dek-
ker dagsrasjonen bare dersom de kombineres med andre 
fôrvarer,

g) «fullfôr»: blandinger av fôrvarer som ved sin sammenset-
ning dekker dagsrasjonen,

h) «produkter beregnet til fôrvarer»: fôrmidler, premikser, 
tilsetningsstoffer, fôrvarer og alle andre produkter som er 
beregnet til bruk i eller som brukes i fôrvarer,

i) «dagsrasjon»: den samlede mengde fôrvarer beregnet ut 
fra et vanninnhold på 12 %, som et dyr av en bestemt art 
og aldersgruppe og med en bestemt ytelse trenger i gjen-
nomsnitt for å få dekket det samlede dagsbehov, 

j) «dyr»: dyr av arter som mennesker normalt fôrer og holder 
eller bruker til konsum, og dyr som lever fritt i naturen, 
dersom de fôres med fôrvarer,

k) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse av pro-
dukter beregnet til fôrvarer med henblikk på salg, herunder 
å tilby for salg, eller andre former for overdragelse til tred-
jemann, enten gratis eller mot vederlag, samt selve salget 
og andre former for overdragelse,

l) «uønsket stoff»: ethvert stoff eller produkt, unntatt syk-
domsframkallende stoffer, som forekommer i og/eller på 
produkter beregnet til fôrvarer og utgjør en mulig fare for 
dyrs eller menneskers helse eller for miljøet, eller som kan 
ha skadelig virkning på husdyrproduksjonen.

Artikkel 3

1. Produkter beregnet til fôrvarer kan innføres for bruk 
i Fellesskapet fra tredjestater, bringes i omsetning og/eller 
brukes i Fellesskapet bare dersom de er av sunn og god han-
delskvalitet, og ved riktig bruk skal de derfor ikke utgjøre noen 
fare for menneskers eller dyrs helse eller miljøet eller ha skade-
lig virkning på husdyrproduksjonen.

2. Særlig kan produkter beregnet til fôrvarer ikke anses å 
være i samsvar med nr. 1 dersom innholdet av uønskede stoffer 
overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal fastsette at de uønskede stoffene 
oppført i vedlegg I, kan tillates brukt i produkter beregnet til 
fôrvarer bare på de vilkår som er fastsatt i vedlegg I.

2. For å kunne redusere eller fjerne kilder til uønskede 
stoffer i produkter beregnet til fôrvarer, skal medlemsstatene 
i samarbeid med markedsdeltakere foreta undersøkelser for å 
finne fram til kildene til uønskede stoffer i tilfelle grenseverdi-
ene overskrides, og i tilfeller der økte nivåer av slike stoffer 
påvises, idet det tas hensyn til bakgrunnsnivåer. Med sikte på 
en ensartet framgangsmåte i tilfeller med økte nivåer kan det 
være nødvendig å fastsette tiltaksgrenser for å innlede slike 
undersøkelser. Disse kan eventuelt fastsettes i vedlegg II.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene alle relevante opplysninger og resultater om 
kilden, samt hvilke tiltak som er truffet for å redusere innhol-
det av eller fjerne de uønskede stoffene. Disse opplysningene 
skal oversendes i forbindelse med den årlige rapporten som 
skal oversendes Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 22 i direktiv 95/53/EF, unntatt i de tilfellene der 
opplysningene er av umiddelbar relevans for andre medlems-
stater. I sistnevnte tilfelle skal opplysningene oversendes 
umiddelbart. 

(1) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/20/EF 
(EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20). 

(2) EFT L 237 av 22.9.1993, s. 23. Direktivet sist endret ved direktiv  
1999/29/EF (EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32.) 
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal fastsette at produkter beregnet til fôrvarer 
med et innhold av et uønsket stoff som overskrider grense-
verdien fastsatt i vedlegg I, ikke kan blandes med det samme 
produktet eller andre produkter beregnet til fôrvarer, med sikte 
på fortynning.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal fastsette at tilskuddsfôr, i den grad det 
ikke finnes særlige bestemmelser om det, og idet det tas hen-
syn til hvor stor mengde som er fastsatt for bruken av det i en 
dagsrasjon, ikke kan ha høyere innhold av de uønskede stof-
fene oppført i vedlegg I, enn det som er fastsatt for fullfôr.

Artikkel 7

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av nye opplysninger 
eller av en ny vurdering av eksisterende opplysninger som 
er foretatt etter at vedkommende bestemmelser ble vedtatt, 
påviser at en grenseverdi fastsatt i vedlegg I, eller at et uønsket 
stoff som ikke er oppført der, utgjør en fare for dyrs eller men-
neskers helse eller for miljøet, kan medlemsstaten midlertidig 
redusere den gjeldende grenseverdien, fastsette en grense-
verdi eller forby forekomst av det uønskede stoffet i produkter 
beregnet til fôrvarer. Den skal umiddelbart underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om dette og begrunne ved-
taket.

2. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12, skal det 
straks besluttes om vedlegg I og II skal endres.

Så lenge verken Rådet eller Kommisjonen har truffet en beslut-
ning, kan medlemsstaten opprettholde de tiltakene den har 
iverksatt.

Medlemsstaten skal påse at den beslutningen som er truffet, 
blir kunngjort.

Artikkel 8

1. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11, og på bak-
grunn av den vitenskapelige og tekniske utviklingen, skal 
Kommisjonen tilpasse vedlegg I og II.

2. Dessuten, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11:

— skal Kommisjonen regelmessig utarbeide konsoliderte 
utgaver av vedlegg I og II for å innarbeide de endringene 
som foretas i samsvar med nr. 1,

— kan Kommisjonen fastsette kriterier for godkjenning av 
detoksifiseringsprosesser som et tillegg til kriteriene fast-
satt for produkter beregnet til fôrvarer som har gjennom-
gått slike prosesser.

3. Medlemsstatene skal påse at det treffes tiltak for å sikre 
korrekt anvendelse av prosesser som kan godkjennes i samsvar 
med nr. 2, og at de detoksifiserte produktene beregnet til fôrva-
rer er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. 

Artikkel 9

Medlemsstatene skal påse at produkter beregnet til fôrvarer 
som er i samsvar med dette direktiv, ikke underlegges andre 
omsetningsrestriksjoner med hensyn til forekomst av uønskede 
stoffer enn dem som er fastsatt i dette direktiv og i direktiv 
95/53/EF.

Artikkel 10

Bestemmelser som kan påvirke folke- eller dyrehelsen eller 
miljøet, skal vedtas etter samråd med vedkommende viten-
skapskomité/-komiteer. 

Artikkel 11

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for fôrva-
rer nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 70/372/EØF.

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hen-
syn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 
1999/468/EF skal være tre måneder.

Artikkel 12

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for fôrva-
rer nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 70/372/EØF.

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hen-
syn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 
1999/468/EF skal være 15 dager.

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal som et minimum anvende bestem-
melsene i dette direktiv på produkter beregnet til fôrvarer som 
er framstilt i Fellesskapet og beregnet på utførsel til tredjesta-
ter. 

2. Nr. 1 berører ikke medlemsstatenes rett til å tillate gjen-
utførsel i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 12 i forord-
ning (EF) nr. 178/2002(1). Bestemmelsene i nevnte forordnings 
artikkel 20 får tilsvarende anvendelse. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 
om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, 
om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet 
(EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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Artikkel 14

1.  Direktiv 1999/29/EF oppheves fra 1. august 2003, med 
forbehold for medlemsstatenes forpliktelser til å overholde 
fristene fastsatt i nevnte direktivs vedlegg III del B for innar-
beiding av direktivene oppført i nevnte vedleggs del A.

2. Henvisninger til direktiv 1999/29/EF skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv og skal leses i samsvar med sam-
menligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 15

Medlemsstatene skal innen 1. mai 2003 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. august 2003.

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.

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

Artikkel 16

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

Artikkel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX R. DE RATO Y FIGAREDO

 President Formann
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VEDLEGG I

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

1. Arsen Fôrmidler, med unntak av: 2

— mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, 
samt tørket sukkerbetemasse og tørket melasse av 
sukkerbetemasse

4

— fosfater og fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre 
sjødyr

10

Fullfôr, med unntak av: 2

— fullfôr for fisk 4

Tilskuddsfôr, med unntak av: 4

— mineralfôr 12

2. Bly Fôrmidler, med unntak av: 10

— grønnfôr 40

— fosfater 30

— gjær 5

Fullfôr 5

Tilskuddsfôr, med unntak av: 10

— mineralfôr 30

3. Fluor Fôrmidler, med unntak av: 150

— fôrvarer av animalsk opprinnelse 500

— fosfater 2 000

Fullfôr, med unntak av: 150

— fullfôr til storfe, sau og geit

— i laktasjon 30

— andre 50

— fullfôr til svin 100

— fullfôr til fjørfe 350

— fullfôr til kyllinger 250

Mineralblandinger til storfe, sau og geit 2 000(1)

Annet tilskuddsfôr 125(2)

4. Kvikksølv Fôrmidler, med unntak av: 0,1

— fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre sjødyr 0,5

Fullfôr, med unntak av: 0,1

— fullfôr til hunder og katter 0,4

Tilskuddsfôr, med unntak av: 0,2

— tilskuddsfôr til hunder og katter
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

5. Nitritter Fiskemel 60 
(uttrykt som 

natriumnitritt) 

Fullfôr, med unntak av: 
— fôrvarer beregnet på kjæledyr, med  unntak av fugler 

og akvariefisk

15 
(uttrykt som 

natriumnitritt)

6. Kadmium Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 1

Fôrmidler av animalsk opprinnelse, med unntak av: 2

— fôrvarer til kjæledyr

Fosfater 10(3)

Fullfôr til storfe, sau og geit, med unntak av: 1

— fullfôr til kalver, lam og kje

Annet fullfôr, med unntak av: 0,5

— fôrvarer til kjæledyr

Mineralfôr 5(4)

Annet tilskuddsfôr til storfe, sau og geit 0,5

7. Aflatoksin B1 Fôrmidler, med unntak av: 0,05

— jordnøtter, kopra, palmekjerne, bomullsfrø, babassu, 
mais og avledede produkter

0,02

Fullfôr til storfe, sau og geit, med unntak av: 0,05

— melkekyr 0,005

— kalver og lam 0,01

Fullfôr til svin og fjørfe (med unntak av unge dyr) 0,02

Annet fullfôr 0,01

Tilskuddsfôr til storfe, sau og geit (med unntak av tilskuddsfôr 
til melkekyr, kalver og lam)

0,05

Tilskuddsfôr til svin og fjørfe (med unntak av unge dyr) 0,03

Annet tilskuddsfôr 0,005

8. Blåsyre Fôrmidler, med unntak av: 50

— linfrø 250

— linfrøkaker 350

— maniokaprodukter og mandelkaker 100

Fullfôr, med unntak av: 50

— fullfôr til kyllinger 10

9. Fri gossypol Fôrmidler, med unntak av: 20

— bomullsfrøkaker 1 200

Fullfôr, med unntak av: 20

— fullfôr til storfe, sau og geit 500

— fullfôr til fjørfe (med unntak av verpehøner) og kalver 100

— fullfôr til kaniner og svin (med unntak av smågris) 60
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

10. Teobromin Fullfôr, med unntak av: 300

— fullfôr til voksent storfe 700

11. Flyktig sennepsolje Fôrmidler, med unntak av: 100

— rapskaker 4 000  
(uttrykt som 

allylisotiocyanat)

Fullfôr, med unntak av: 150 
(uttrykt som 

allylisotiocyanat)

— fullfôr til storfe, sau og geit (med unntak av unge dyr) 1 000 
(uttrykt som 

allylisotiocyanat)

— fullfôr til svin (med unntak av smågris) og fjørfe 500 
(uttrykt som 

allylisotiocyanat)

12. Vinyltiooxazolidon (vinyloxazolidintion) Fullfôr til fjørfe, med unntak av: 1 000

— fullfôr til verpehøner 500

13. Meldrøye (Claviceps purpurea) Alle fôrvarer som inneholder umalte kornslag 1 000

14. Ugressfrø og frukt som ikke er malt eller knust, og 
som inneholder alkaloider, glukosider eller andre 
giftige stoffer, isolert eller sammen, herunder:

Alle fôrvarer 3 000

 a)  Lolium temulentum L., 1 000

 b)  Lolium remotum Schrank, 1 000

 c)  Datura stramonium L. 1 000

15. Ricinusolje — Ricinus communis L. Alle fôrvarer 10  
(uttrykt som 
ricinusskall)

16. Crotalaria spp. Alle fôrvarer 100

17. Aldrin

18. Dieldrin

isolert eller sammen, 
uttrykt som dieldrin

Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,01 
0,2

19. Kamfeklor (toksafen) Alle fôrvarer 0,1

20. Klordan (summen av cis- og transisomerer og av 
oksyklordan, uttrykt som klordan)

Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,02 
0,05

21. DDT (summen av DDT-, TDE- og DDE-isomerer, 
uttrykt som DDT)

Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,05 
0,5

22. Endosulfan (summen av alfa- og beta-isomerer og av 
endosulfansulfat, uttrykt som endosulfan)

Alle fôrvarer, med unntak av:
— mais
— oljeholdige frø
— fullfôr til fisk

0,1 
0,2 
0,5 

0,005

23. Endrin (summen av endrin og delta-keto-endrin, 
uttrykt som endrin)

Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,01 
0,05

24. Heptaklor (summen av heptaklor og heptaklorepoksid, 
uttrykt som heptaklor)

Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,01 
0,2

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

25. Heksaklorbenzen (HCB) Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,01 
0,2

26. Heksaklorsykloheksan (HCH)

26.1  alfa-isomerer Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,02 
0,2

26.2   beta-isomerer Fôrblandinger, med unntak av:
—fôrvarer til melkekyr

0,01 
0,005

Fôrmidler, med unntak av:
— fett

0,01 
0,1

26.3   gamma-isomerer Alle fôrvarer, med unntak av:
— fett

0,2 
2,0

27. Dioksin (summen av polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 
(PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), 
uttrykt i internasjonale toksiske ekvivalenter

Sitrusfruktmasse 500 pg I-TEQ/kg 
(øvre påvisnings-

grense)(5)

28. Aprikos — Prunus armeniaca L.

Alle fôrvarer
 

Frø og frukter 
fra planteartene 

oppført til venstre, 
samt avledede 

produkter av disse 
kan forekomme 
i fôrvarer bare 
som sporstoffer 
som ikke kan 
bestemmes 
kvantitativt

29. Bitter mandel — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 
var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch 
var. amara (DC.) Focke)

30. Vanlig bøk — Fagus silvatica L.

31. Oljedodre — Camelina sativa (L.) Crantz

32. Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia 
(L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe 
malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin  
(= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) 
F. Mueller)

33. Oljejatrofa — Jatropha curcas L.

34. Kroton — Croton tiglium L.

35. Indisk sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. og 
Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

36. Sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. 
ssp. juncea

37. Kinesisk sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. 
og Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

38. Svartsennep — Brassica nigra (L.) Koch

39. Etiopisk sennepskål — Brassica carinata A. Braun

(1)  Medlemsstatene kan også fastsette grenseverdien for fluor til 1,25 % av fosfatinnholdet.
(2)  Fluorinnhold per 1 % fosfor.
(3)  Medlemsstatene kan også fastsette grenseverdien for kadmium til 0,5 mg per 1 % fosfor.
(4)  Medlemsstatene kan også fastsette grenseverdien for kadmium til 0,75 mg per 1 % fosfor.
(5)  De øvre konsentrasjoner beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelser som ligger under påvisningsgrensen, er lik 

påvisningsgrensen.

⎫
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎬
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎭

⎫
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎬
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎭



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/112 2.6.2005

VEDLEGG II

Uønskede stoffer
Produkter 

beregnet til 
fôrvarer

Tiltaksgrense i mg/kg (ppm) for et produkt 
beregnet til fôrvarer med et vanninnhold 

på 12 %

Merknader og tilleggsopplysninger (f.eks. 
hva slags undersøkelser som skal foretas)

(promemoria)
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 1999/29/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 bokstav c) Artikkel 2 bokstav g)

Artikkel 2 bokstav d) Artikkel 2 bokstav f)

Artikkel 2 bokstav e) Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 bokstav f) Artikkel 2 bokstav i)

Artikkel 2 bokstav g) Artikkel 2 bokstav j)

Artikkel 2 bokstav h) —

— Artikkel 2 bokstav c)

— Artikkel 2 bokstav d)

— Artikkel 2 bokstav h)

— Artikkel 2 bokstav k)

— Artikkel 2 bokstav l)

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 nr. 2 —

— Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 5 —

Artikkel 6 —

Artikkel 7 Artikkel 5

Artikkel 8 Artikkel 6

Artikkel 9 Artikkel 7

Artikkel 10 Artikkel 8

Artikkel 11 Artikkel 9

Artikkel 12 —

— Artikkel 10

Artikkel 13 Artikkel 11

Artikkel 14 Artikkel 12

Artikkel 15 Artikkel 13
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Direktiv 1999/29/EF Dette direktiv

Artikkel 16 —

— Artikkel 14

— Artikkel 15

Artikkel 17 Artikkel 16

Artikkel 18 Artikkel 17

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II —

Vedlegg III —

Vedlegg IV Vedlegg II
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RÅDSFORORDNING (EF) NR. 1756/2002

av 23. september 2002

om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av eit 
tilsetjingsstoff, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(*)

2005/EØS/27/13

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særleg artikkel 9m,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen og

ut frå desse synsmåtane:

1) Koksidiostatikumet nifursol, som er eit nitrofuran, vart 
godkjent for bruk som tilsetjingsstoff i næringsmiddel 
for første gong ved kommisjonsdirektiv 82/822/EØF(2). 
Denne godkjenninga vart ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2430/1999(3) knytt til den som er ansvarleg for 
marknadsføringa av tilsetjingsstoffet, i ein periode på ti 
år utan ny vurdering.

2) I artikkel 9m er det fastsett at godkjenninga skal tilbake-
kallast dersom eit av dei vilkåra for godkjenning som er 
fastsette i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, ikkje lenger 
er stetta.

3) I tidsrommet mellom 1990 og 1995 gav både Den 
felles FAO-WHO-ekspertgruppa for tilsetjingsstoff i 
næringsmiddel (JECFA) og Utvalet for veterinærpreparat 
(CVMP) fråsegner om bruken av veterinærpreparata 
nitrofuran i dyr som er meinte for næringsmiddelproduk-
sjon. Dei konkluderte med at det på grunn av dei geno-
toksiske og kreftframkallande eigenskapane til stoffet 
ikkje var mogleg å fastsetje eit akseptabelt dagleg inntak 
(dvs. eit inntak av restar av desse stoffa som kan reknast 
som trygt for menneske). Følgeleg var det ikkje mogleg 
å fastsetje grenseverdiar for restar av desse stoffa. Alle 
nitrofurana vart difor førde opp i vedlegg IV til rådsfor 

 
 
 
 
 

ordning (EØF) nr. 2377/90(4), slik at det vert forbode i 
Fellesskapet å nytte desse stoffa som veterinærpreparat 
som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmid-
delproduksjon.

4) Kommisjonen ba difor Vitskapsutvalet for fôrvarer om 
å utarbeide ei ny vitskapleg risikovurdering av nifursol, 
som òg tilhøyrer nitrofurangruppa.

5) Vitskapsutvalet for fôrvarer gav 11. oktober 2001 ei frå-
segn om nifursol, der konklusjonen var at på grunnlag av 
mutagen-, genotoksisitets- og kreftforsøk som er gjorde 
av den som er ansvarleg for å marknadsføre nifursol, og 
på grunn av mangelen på opplysningar om utviklingstok-
sisitet, var det ikkje mogleg å fastsetje eit akseptabelt 
dagleg inntak for forbrukarane. Vitskapsutvalet for fôrva-
rer stadfesta denne fråsegna 18. april 2002 etter å ha gått 
gjennom ytterlegare opplysningar.

6) Difor kan det ikkje garanterast at nifursol ikkje utgjer ein 
risiko for menneskehelsa.

7) I artikkel 3a bokstav b) i direktiv 70/524/EØF er det 
fastsett at fellesskapsgodkjenning av eit tilsetjingsstoff 
berre kan gjevast dersom det med omsyn til bruksvilkåra 
ikkje skadar menneske- eller dyrehelsa eller miljøet, eller 
skadar forbrukaren ved at eigenskapane til dei animalske 
produkta vert endra.

8) Då eit av vilkåra som er fastsette i artikkel 3a i det nemn-
de direktivet, ikkje lenger er stetta for koksidiostatikumet 
nifursol, bør bruken av dette stoffet som tilsetjingsstoff 
i næringsmiddel ikkje lenger tillatast. Forordning (EF) 
nr. 2430/1999 og oppføringa av dette koksidiostatiku-
met i kapittel II i vedlegg B til direktiv 70/524/EØF bør 
endrast tilsvarande.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 6.

(1)  TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endra ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2205/2001/EF (TEF L 297 av 15.11.2001, s. 3).

(2)  Førtiførste kommisjonsdirektiv 82/822/EØF av 19. november 1982 om 
endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer (TEF L 347 av 7.12.1982, s. 16).

(3)  TEF L 296 av 17.11.1999, s. 3.

(4)  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 (TEF L 224 
av 18.8.1990, s. 1). Forordninga sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1530/2002 (TEF L 230 av 28.8.2002, s. 3).
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. september 2002.

   For Rådet

   M. FISCHER BOEL

   Formann

9) Då det ikkje ligg føre noka fråsegn frå det Det faste 
utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa, har ikkje 
Kommisjonen vore i stand til å vedta dei føreseg-
nene som han hadde sett seg føre i samsvar med den 
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 23 i direktiv 
70/524/EØF —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  I vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999 
går oppføringa av tilsetjingsstoffet E 769, nifursol, ut.

2.  I kapittel II til vedlegg B til direktiv 70/524/EØF går 
oppføringa av nifursol, eit stoff som tilhøyrer gruppa av koksi-
diostatika og andre stoff med lækjemiddelverknad, ut.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde den sjuande dagen etter at ho 
er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 31. mars 2003.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1876/2002

av 21. oktober 2002

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLES-
SKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved forord-
ning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 9 E nr. 1 i direktiv 70/524/EØF kan 
det gis midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff 
til bruk i fôrvarer eller av ny bruk av et allerede godkjent 
tilsetningsstoff dersom vilkårene fastsatt i artikkel 3 A 
bokstav b)-e) i nevnte direktiv er oppfylt, og dersom det 
på bakgrunn av de resultater som foreligger, er grunn 
til å anta at stoffet har en av virkningene som er nevnt i 
artikkel 2 bokstav a) i nevnte direktiv når det brukes i fôr-
varer. Slik midlertidig godkjenning kan gis for et tidsrom 
på høyst fire år for tilsetningsstoffene oppført i del II av 
vedlegg C til nevnte direktiv.

2) Produsentene har framlagt nye opplysninger for å utvide 
godkjenningen av et enzympreparat omhandlet i ved-
legget til denne forordning og oppført under nr. 24 i 
vedleggene til direktiv 70/524/EØF til å omfatte en ny 
dyregruppe. Vurderingen av den framlagte dokumen-
tasjonen viser at den utvidede bruken kan godkjennes 
midlertidig.

3) Vurderingen av den framlagte dokumentasjonen viser at 
det bør treffes visse forholdsregler for å verne arbeid-
stakere mot å bli eksponert for tilsetningsstoffet opp-
ført i vedlegget. Et slikt vern bør imidlertid sikres ved 
anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes  
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

4) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv 
uttalelse om sikkerheten ved enzympreparatet på de  
vilkår som er beskrevet i vedlegget.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og som er oppført i 
vedlegget til denne forordning, godkjennes som tilsetningsstoff 
i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2005/EØS/27/14

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 284 av 22.10.2002, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 6.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1. (3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2188/2002

av 9. desember 2002

om midlertidig godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2005/EØS/27/15

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 3 
og 9e, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/524/EØF krever ny bruk av et 
allerede godkjent tilsetningsstoff fellesskapsgodkjenning 
i samsvar med direktivets artikkel 4.

2) I henhold til artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF 
kan et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer eller ny bruk av et 
allerede godkjent tilsetningsstoff godkjennes midlertidig 
dersom vilkårene i direktivets artikkel 3a bokstav b)-e) er 
oppfylt, og det på bakgrunn av de foreliggende resultater 
er grunn til å anta at stoffet har en av de virkninger som er 
nevnt i direktivets artikkel 2 bokstav a) når det benyttes 
i fôrvarer. En slik midlertidig godkjenning kan gis for 
et tidsrom på høyst fire år for tilsetningsstoffene nevnt i 
del II i vedlegg C til direktiv 70/524/EØF.

3) Produsentene har framlagt nye opplysninger for å utvide 
godkjenningen av de to enzympreparatene som er 
beskrevet i vedlegg I og II til denne forordning, og som 
er oppført under henholdsvis nr. 11 og 51 i vedleggene til 
direktiv 70/524/EØF, til å omfatte nye dyregrupper.

4) Vurderingen av den framlagte dokumentasjonen viser 
at den nye bruken av enzympreparatene beskrevet i 
vedlegg I og II oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 9e 
nr. 1, og den utvidede bruken kan derfor godkjennes 
midlertidig for et tidsrom på fire år.

5) Produsentene har framlagt nye opplysninger for å utvide 
godkjenningen av et enzympreparat som er beskrevet i 
vedlegg III til denne forordning, og som er oppført under 
nr. 51 i vedleggene til direktiv 70/524/EØF, til å omfatte 
en ny fysisk form når det gjelder én dyregruppe.

6) Vurderingen av den framlagte dokumentasjonen viser 
at den nye bruken av enzympreparatet beskrevet i 
vedlegg III oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 9e nr. 1, 
og den utvidede bruken kan derfor godkjennes midlertidig 
for et tidsrom på fire år.

7) Vurderingen av dokumentasjonen viser også at det 
kanskje må treffes visse forholdsregler for å unngå at 
arbeidstakerne eksponeres for tilsetningsstoffene oppført 
i vedleggene. Et slikt vern bør imidlertid sikres ved 
anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

8) 18. april og 19. juni 2002 avgav Vitenskapskomiteen for 
fôrvarer en positiv uttalelse med hensyn til ovennevnte 
enzympreparaters uskadelighet på de vilkår som er 
beskrevet i vedleggene til denne forordning.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De preparater som tilhører gruppen «enzymer», og som er 
oppført i vedlegg I og II til denne forordning, godkjennes 
midlertidig som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som 
er fastsatt i vedleggene.

Artikkel 2

Det preparat som tilhører gruppen «enzymer», og som er oppført 
i vedlegg III til denne forordning, godkjennes midlertidig som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 333 av 10.12.2002, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 6.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1. (3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/7/EF

av 24. januar 2003

om endring av vilkårene for godkjenning av kantaxantin i fôrvarer i samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 9 R, og

 ut fra følgende betraktninger:

1) Bruk av tilsetningsstoffet kantaxantin er ifølge direktiv 
70/524/EØF godkjent på visse vilkår.

2) Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastslo i 1997 
at akseptabelt daglig inntak (ADI) av kantaxantin for 
mennesker kunne fastsettes til 0,03 mg/kg kroppsvekt.

3) Som følge av Vitenskapskomiteens revisjon av ADI, 
har Vitenskapskomiteen for fôrvarer gjennomgått 
kantaxantininnholdet i fôr til laksefisk, broilere 
og verpehøner for å ivareta forbrukernes sikkerhet. 
Vitenskapskomiteen for fôrvarer har uttalt at forbrukernes 
sikkerhet vil være ivaretatt ved at høyeste tillatte innhold 
av kantaxantin fastsettes til 25 mg/kg i fôr til laksefisker 
og broilere, og 8 mg/kg i fôr til verpehøner.

4) De nåværende godkjenningene for kantaxantin må endres 
for å gi forbrukerne bedre helsevern.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vilkårene for godkjenning av kantaxantin (E 161g) i fôrvarer 
endres i samsvar med opplysningene i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. september 2003 sette i kraft 
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. desember 2003.

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.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
internrettslige bestemmelser 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, 24. januar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/27/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 22 av 25.1.2003, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 7.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 162/2003

av 30. januar 2003

om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

2005/EØS/27/17

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved forord-
ning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 2 bokstav aaa) i direktiv  
70/524/EØF skal godkjenninger av å bringe koksidio-
statika i omsetning knyttes til den person som er ansvar-
lig for å bringe dem i omsetning. Slike godkjenninger 
kan gis for en periode på ti år, forutsatt at alle vilkår i 
artikkel 3 A i nevnte direktiv er oppfylt.

2) Vurderingen av søknaden om godkjenning av koksidio-
statikumpreparatet oppført i vedlegget til denne forord-
ning, viser at vilkårene nevnt i artikkel 3 A i direktiv 
70/524/EØF er oppfylt. Koksidiostatikumpreparatet kan 
derfor godkjennes og oppføres i kapittel I i listen over 
godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer nevnt i artikkel 9 T 
bokstav b) i nevnte direktiv.

3) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv 
uttalelse om uskadeligheten til koksidiostatikumprepara-
tet samt om dets gunstige virkning på husdyrproduksjo-
nen på de vilkår som er beskrevet i vedlegget til denne 
forordning.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Tilsetningsstoffet som tilhører gruppen «koksidiostatika og 
andre stoffer med legemiddelvirkning», godkjennes som tilset-
ningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 26 av 31.1.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 7.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
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KOMMISJONSBESLUTNING

AV 16. DESEMBER 2002

om videreføring av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og 
formeringsmateriale av arter av gressfamilien, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og 
Allium ascalonicum etter rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 

2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF(*)

(2002/984/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret ved 
direktiv 2001/64/EF(2),

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av såkorn(3), sist endret ved direktiv 
2001/64/EF,

under henvisning til rådsdirektiv 68/193/EØF av 9. april 1968 
om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ forme-
ring(4), sist endret ved direktiv 2002/11/EF(5),

under henvisning til rådsdirektiv 92/33/EØF av 28. april 1992 
om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale 
av grønnsaker, med unntak av frø(6), sist endret ved kommis-
jonsvedtak 2002/111/EF(7),

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av betefrø(8),

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(9),

under henvisning til rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av settepoteter(10),

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(11), sist 
endret ved direktiv 2002/68/EF(12),

under henvisning til kommisjonsvedtak 2001/897/EF av  
12. desember 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for 
samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar 

av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde  
i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,  
66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og  
92/33/EØF(13), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedtak 2001/897/EF fastsettes det nærmere regler 
for sammenlignende fellesskapsforsøk og –analyser 
som skal gjennomføres i samsvar med rådsdirektiv,  
66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 
2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF fra 
2002 til 2003.

2)  De forsøk og analyser som ble gjennomført i 2002, bør 
fortsette i 2003 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Eneste artikkel

De sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsana-
lyser av frø og formeringsmateriale av arter av gressfamilien, 
Triticum aestivum, Brassica napus, Allium ascalonicum og 
Vitis vinifera som startet i 2002, skal fortsette i 2003 i samsvar 
med vedtak 2001/897/EF.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/27/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 341 av 17.12.2002, s. 70, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 8.

(1) EFT L 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 60.
(3) EFT L 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 
(4) EFT L 93 av 17.4.1968, s. 15. 
(5) EFT L 53 av 23.2.2002, s. 20. 
(6) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 1. 
(7) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 43. 
(8) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 
(9) EFT L 193 av 20.7. 2002, s. 33. 
(10) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60.
(11) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74.
(12) EFT L 195 av 24.7.2002, s. 32. (13) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 97.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF

av 16. desember 2002

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse 
av grenseverdier for restmengder av plantevernmidler (2,4-D, triasulfuron og tifensulfuron-metyl) 

på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegeta-
bilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på og i korn(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/79/EF(2), særlig artik-
kel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(3), sist endret ved kommisjons-
direktiv 2002/79/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsver-
dier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og 
grønnsaker(4), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/79/EF, særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(5), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/81/EF(6), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) De aktive stoffene 2,4-D, triasulfuron og tifensulfuron-metyl (de berørte aktive stoffene) ble  
oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ved henholdsvis kommisjonsdirektiv 2001/103/EF(7), 
2000/66/EF(8) og 2001/99/EF(9) til bruk som ugressmiddel, men uten at det ble angitt særlige vilkår 
som har innvirkning på avlinger som kan behandles med plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder disse aktive stoffene.

2) Oppføringen av de berørte aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF var basert på vurderin-
gen av de framlagte opplysninger om foreslått bruk. Visse medlemsstater har i samsvar med artik-
kel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF framlagt opplysninger om denne bruken. De tilgjenge-
lige opplysninger er blitt gjennomgått og er tilstrekkelige til at det kan fastsettes visse grenseverdier 
for restmengder (MRL).

3) Dersom det ikke er fastsatt noen fellesskapsgrenseverdi eller midlertidig grenseverdi, skal med-
lemsstatene fastsette en midlertidig nasjonal grenseverdi i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) 
i direktiv 91/414/EØF før plantefarmasøytiske produkter som inneholder dette aktive stoffet kan 
godkjennes.

2005/EØS/27/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 343 av 18.12.2002, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2003 av 
20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 9.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(2) EFT L 291 av 28.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(4) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(5) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(6) EFT L 276 av 12.10.2002, s. 28.
(7) EFT L 313 av 30.11.2001, s. 37.
(8) EFT L 276 av 28.10.2000, s. 35.
(9) EFT L 304 av 21.11.2001, s. 14.
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4) I forbindelse med oppføringen av de berørte aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 
ble de tekniske og vitenskapelige vurderingene avsluttet i form av den sammenfattende rapporten 
til Kommisjonen. Rapporten ble avsluttet 2. oktober 2001 for 2,4-D, 13. juli 2000 for triasulfuron 
og 29. juni 2001 for tifensulfuron-metyl. I rapportene ble akseptabelt daglig inntak (ADI) fastsatt 
til 0,05 mg/kg kroppsvekt per dag for 2,4-D, 0,01 mg/kg kroppsvekt per dag for triasulfuron og 
0,01 mg/kg kroppsvekt per dag for tifensulfuron-metyl. Forbrukernes livslange eksponering for 
næringsmidler behandlet med de berørte aktive stoffene er blitt beregnet og vurdert i samsvar med 
fellesskapsframgangsmåtene. Det er også tatt hensyn til retningslinjene offentliggjort av Verdens hel-
seorganisasjon(1) og til uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter(2) den anvendte metodikken. Det 
er fastslått at de foreslåtte grenseverdiene for restmengder ikke medfører at ADI overskrides. Under 
vurderingen og drøftingen som gikk forut for oppføringen av de berørte aktive stoffene i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF, ble det ikke funnet akutte giftvirkninger som krever at det fastsettes en akutt 
referansedose.

5) For å sikre at forbrukerne er tilstrekkelig vernet mot å bli eksponert for restmengder på eller i pro-
dukter som det ikke er gitt noen godkjenning for, anbefales det at midlertidige grenseverdier for rest-
mengder fastsettes til bestemmelsesgrensen for alle produkter som omfattes av direktiv 86/362/EØF, 
86/363/EØF og 90/642/EØF.

6) Fastsettelsen av midlertidige grenseverdier for restmengder på fellesskapsplan er ikke til hinder for 
at medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 4 
nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og vedlegg VI til samme direktiv. Fire år anses for å være et 
tilstrekkelig langt tidsrom til å godkjenne ytterligere bruksområder for det berørte aktive stoff. Etter 
dette tidsrom bør de midlertidige grenseverdiene bli endelige.

7) Vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor endres.

8) Kommisjonen meldte utkastet til dette direktiv til Verdens handelsorganisasjon, og det ble tatt hensyn 
til de mottatte synspunkter da dette direktiv ble ferdigstilt. Kommisjonen vil undersøke muligheten 
for å fastsette øvre toleransegrenser for restmengder ved import av bestemte kombinasjoner av plan-
tevernmidler og avlinger, på grunnlag av akseptable innsendte data.

9) Dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og  
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende grenseverdi for rester av plantevernmidler tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF:

«Rest av plantevernmiddel Grenseverdi i mg/kg

2,4-D (summen av 2,4-D og dens estere uttrykt som 2,4-D) 0,05 (*) (p) korn

Triasulfuron 0,05 (*) (p) korn

Tifensulfuron-metyl 0,05 (*) (p) korn»

(*) Angir bestemmelsesgrensen
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Dersom den 

ikke endres, blir denne grenseverdien endelig fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.»

(1) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i samabeid med 
Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(2) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om spørsmål om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 
90/642/EØF (uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter av 14. juli 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_
en.html).
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Artikkel 2

Følgende grenseverdier for rester av plantevernmidler tilføyes i del B i vedlegg II til direktiv  
86/363/EØF:

«Rest av plantevernmiddel

Grenseverdi (mg/kg)

For kjøtt, herunder fett, 
kjøttprodukter, slakteavfall 
og animalsk fett oppført i 
vedlegg I under KN-kode 
0201, 0202, 0203, 0204, 

0205 00 00, 0206, 0207, ex 
0208, 0209 00, 0210, 1601 

00 og 1602

For melk og melkeprodukter 
oppført i vedlegg I under 

KN-kode 0401, 0402, 0405 
00 og 0406

For ferske egg uten 
skall, for fugleegg og 

eggeplommer oppført i 
vedlegg I under KN-kode 

0407 00 og 0408

2,4-D Nyrer (unntatt fjørfe) 
1(p) 

Andre 0,05(*) (p)

0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)»

(*) Angir bestemmelsesgrensen
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Dersom den 

ikke endres, blir denne grenseverdien endelig fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.»

Artikkel 3

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler for de berørte aktive stoffene i vedlegget til dette direktiv, 
tilføyes i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene med virkning fra 1. juli 2003.

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 med-
lemsstatene.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rest av plantevernmiddel og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Triasulfuron Tifensulfuron-metyl

2,4-D (summen 
av 2,4-D og dens 
estere uttrykt som 

2,4-D)

«1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved 
frysing, uten tilsetning av sukker; nøtter

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

  i)   SITRUSFRUKTER

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og 
lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

  ii)  NØTTER (med eller uten skall)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv)  STEINFRUKTER

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og lignende 
hybrider)

Plommer

Andre

v)   BÆR OG SMÅ FRUKTER

a)  Borddruer og vindruer

Borddruer

Vindruer

b)  Jordbær (unntatt viltvoksende)



2.6.2005 Nr. 27/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rest av plantevernmiddel og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Triasulfuron Tifensulfuron-metyl

2,4-D (summen 
av 2,4-D og dens 
estere uttrykt som 

2,4-D)

c)  Bær fra halvbusker (unntatt 
viltvoksende)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d)  Andre små frukter og bær (unntatt 
viltvoksende)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

e)  Viltvoksende bær og frukter

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller 
tørkede

   i)   ROT- OG KNOLLVEKSTER

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rest av plantevernmiddel og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Triasulfuron Tifensulfuron-metyl

2,4-D (summen 
av 2,4-D og dens 
estere uttrykt som 

2,4-D)

Kålrot

Neper

Jams

Andre

ii)   LØK

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii)   FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a)   Søtvierfamilien

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Andre

b)   Gresskarfamilien — spiselig skall

Agurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c)   Gresskarfamilien — uspiselig skall

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d)   Sukkermais

iv)   KÅL

a)   Blomsterkål

Brokkoli

Blomkål

Andre

b)   Hodekål

Rosenkål

Hodekål

Andre

c)   Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre

d)   Knutekål
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rest av plantevernmiddel og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Triasulfuron Tifensulfuron-metyl

2,4-D (summen 
av 2,4-D og dens 
estere uttrykt som 

2,4-D)

v)   BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

a)   Salat og lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

b)   Spinat og lignende

Spinat

Bladbete

Andre

c)   Brønnkarse

d)   Salatsikori

e)   Urter

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)   BELGFRUKTER (friske)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

Erter (uten belg)

Andre

vii)   STENGELGRØNNSAKER (friske)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii)  SOPP

a)  Dyrket sopp

b)  Viltvoksende sopp

3.  Tørkede belgfrukter

Bønner

Linser

Erter

Andre

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rest av plantevernmiddel og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Triasulfuron Tifensulfuron-metyl

2,4-D (summen 
av 2,4-D og dens 
estere uttrykt som 

2,4-D)

4.  Oljeholdige frø

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p)

5.  Poteter

Tidligpoteter

Matpoteter

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

6.  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og 
ugjærede, av Camellia sinensis)

0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p)

7.  Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter 
og ikke-konsentrert pulver

0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p)»

(*) Angir bestemmelsesgrensen
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Dersom den ikke endres, 

blir denne grenseverdien endelig fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/100/EF

av 20. desember 2002

om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin(*)

2005/EØS/27/20

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plan-
tevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprin-
nelse, herunder frukt og grønnsaker(1), sist endret ved direktiv 
2002/79/EF(2), særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 
1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), 
sist endret ved direktiv 2002/81/EF(4), særlig artikkel 4 nr. 1 
bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det nye aktive stoffet azoksystrobin ble oppført i ved-
legg I til direktiv 91/414/EØF ved kommisjonsdirektiv  
98/47/EF(5) til bruk utelukkende som soppdrepende mid-
del, uten at det ble angitt særlige vilkår som kan få inn-
virkning på avlinger behandlet med plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder denne aktive bestanddelen.

2) Grenseverdier for restmengder (MRL) av azoksystro-
bin i eller på alle varer som omfattes av direktiv 
90/642/EØF, er fastsatt i nevnte direktiv, endret særlig 
ved kommisjonsdirektiv 1999/71/EF(6), 2000/48/EF(7),  
2001/48/EF(8) og 2002/23/EF(9).

3) Grenseverdiene for restmengder fastsatt i nevnte direk-
tiv avspeiler godkjent bruk av azoksystrobin på visse 
avlinger. Med hensyn til avlinger som det ikke er fastsatt 
godkjent bruk for, ble grenseverdiene for restmengder 
fastsatt til bestemmelsesgrensen. Bruk av azoksystrobin 
fører vanligvis til restmengder som overskrider bestem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melsesgrensen. Når det foreslås en ny bruk, skal med-
lemsstatene derfor fastsette en ny midlertidig nasjonal 
grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 
nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF, før slik ny bruk 
av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder dette 
aktive stoffet kan godkjennes. Visse medlemsstater har 
framlagt opplysninger om ytterligere bruksområder. De 
tilgjengelige opplysningene er nå blitt gjennomgått og 
er tilstrekkelige til at de midlertidige grenseverdiene 
for restmengder kan endres på fellesskapsplan for de 
avlinger som medlemsstatene nå foreslår å godkjenne 
bruk av plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
azoksystrobin for.

4) De tekniske og vitenskapelige vurderinger med sikte 
på oppføring av azoksystrobin i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF ble avsluttet i form av en sammenfattende 
rapport fra Kommisjonen 22. april 1998. I rapporten ble 
akseptabelt daglig inntak (ADI) for stoffet fastsatt til  
0,1 mg/kg kroppsvekt/dag. Forbrukernes livslange ekspo-
nering for næringsmidler behandlet med azoksystrobin 
er blitt beregnet og vurdert etter de framgangsmåter 
og den praksis som benyttes i Fellesskapet, samtidig 
som det er tatt hensyn til retningslinjene som er offent-
liggjort av Verdens helseorganisasjon(10) og uttalelsen 
fra Vitenskapskomiteen for planter(11) om de anvendte 
metoder, og det er beregnet at de nye grenseverdiene for 
restmengder som nå er foreslått, ikke vil føre til at det 
akseptable daglige inntak overskrides.

5) Fellesskapet har meldt utkastet til kommisjonsdirektiv til 
Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til de 
mottatte merknadene ved den endelige utformingen av 
direktivet.

6) Det er tatt hensyn til uttalelsene fra Vitenskapskomiteen 
for planter, særlig dens råd og anbefalinger med hensyn 
til vern av forbrukere av næringsmidler som er behandlet 
med plantevernmidler.(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 7.1.2003, s. 33, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 9.

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(2) EFT L 291 av 28.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(4) EFT L 276 av 12.10.2002, s. 28.
(5) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 50.
(6) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 36.
(7) EFT L 197 av 3.8.2000, s. 26.
(8) EFT L 180 av 3.7.2001, s. 26.
(9) EFT L 64 av 7.3.2002, s. 13.

(10) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 
utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(11) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om spørsmål om endring av 
vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF (EFT L 221 av 7.8.1986, s. 7), 
86/363/EØF (EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43) og 90/642/EØF (uttalelse 
framlagt av Vitenskapskomiteen for planter 14. juli 1998) (http://europa.
eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).
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7) Direktiv 90/642/EØF bør derfor endres.

8) Dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste 
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler oppført i ved-
legg II til direktiv 90/642/EØF for azoksystrobin skal erstattes 
med grenseverdiene for rester av plantevernmidler i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunn-
gjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2003 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

3.  De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2003.

4.  Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlems-
statene, 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 er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av 
plantevernmidler og 

grenseverdier for 
restmengder

(mg/kg)

Azoksystrobin

1. Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning av sukker; nøtter

i) SITRUSFRUKTER

 Grapefrukt

 Sitroner

 Limetter

 Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

 Appelsiner

 Pomeloer

 Andre

1 (p)

ii) NØTTER (med eller uten skall)

 Mandler

 Paranøtter

 Kasjunøtter

 Kastanjer

 Kokosnøtter

 Hasselnøtter

 Macadamianøtter

 Pekannøtter

 Pinjekjerner

 Pistasienøtter

 Valnøtter

 Andre

0,1 (p) (*)

iii) KJERNEFRUKTER

 Epler

 Pærer

 Kveder

 Andre

0,05 (p) (*)

iv) STEINFRUKTER

 Aprikoser

 Kirsebær

 Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)

 Plommer

 Andre

0,05 (p) (*)

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer

 Borddruer

 Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

 Bjørnebær

 Blåbringebær

 Loganbær

 Bringebær

 Andre

2

2 (p)

0,05 (p) (*)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av 
plantevernmidler og 

grenseverdier for 
restmengder

(mg/kg)

Azoksystrobin

d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)

 Blåbær

 Tranebær

 Solbær. hvitrips og rødrips

 Stikkelsbær

 Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER

 Avokadoer

 Bananer

 Dadler

 Fikener

 Kiwier

 Kumquat

 Litchi

 Mango

 Oliven

 Pasjonsfrukt

 Ananas

 Granatepler

 Andre

2

0,05 (p) (*)

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER

 Rødbeter

 Gulrøtter

 Knollselleri

 Pepperrot

 Jordskokk

 Pastinakk

 Rotpersille

 Reddiker

 Havrerot

 Søtpoteter

 Kålrot

 Neper

 Jams

 Andre

0,2 (p)

0,2 (p)

0,2 (p)

0,2 (p)

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

ii) LØK

 Hvitløk

 Kepaløk

 Sjalottløk

 Pipeløk

 Andre

0,05 (p) (*)

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien

 Tomater

 Grønnsakpaprika

 Eggfrukter

 Andre

2 (p)

2 (p)

2 (p)

0,05 (p) (*)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av 
plantevernmidler og 

grenseverdier for 
restmengder

(mg/kg)

Azoksystrobin

b) Gresskarfamilien — spiselig skall

 Agurker

 Sylteagurker

 Mandelgresskar

 Andre

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall

 Meloner

 Gresskar

 Vannmeloner

 Andre

d) Sukkermais

1 (p)

0,5 (p)

0,05 (p) (*)

iv) KÅL

a) Blomsterkål

 Brokkoli

 Blomkål

 Andre

b) Hodekål

 Rosenkål

 Hodekål

 Andre

c) Bladkål

 Kinakål

 Grønnkål

 Andre

d) Knutekål

0,05 (p) (*)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

a) Salat og lignende

 Karse

 Vårsalat

 Salat

 Bredbladet endiv

 Andre

b) Spinat og lignende

 Spinat

 Bladbete

 Andre

c) Brønnkarse

d) Salatsikori

e) Urter

 Kjørvel

 Gressløk

 Kruspersille

 Snittselleri

 Andre

3 (p)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,2 (p)

3 (p)

vi) BELGFRUKTER (friske)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

1 (p)

0,2 (p)

0,5 (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av 
plantevernmidler og 

grenseverdier for 
restmengder

(mg/kg)

Azoksystrobin

Erter (uten belg)

Andre

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

5 p

1 (p)

0,1 (p)

0,05 (p) (*)

viii) SOPP

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

0,05 (p) (*)

3. Tørkede belgfrukter

 Bønner

 Linser

 Erter

 Andre

0,1 (p)

4. Oljeholdige frø

 Linfrø

 Jordnøtter

 Valmuefrø

 Sesamfrø

 Solsikkefrø

 Rapsfrø

 Soyabønner

 Sennepsfrø

 Bomullsfrø

 Andre

0,5 (p)

0,05 (p) (*)

5. Poteter

 Tidligpoteter

 Matpoteter

0,05 (p) (*)

6. Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,1 (p) (*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 20 (p)

(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF.  
1. august 2003 vil disse grenseverdiene for restmengder bli betraktet som endelige i samsvar med artikkel 3 i direktiv 
90/624/EØF.

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 645/2000

av 28. mars 2000

om fastsettelse av nærmere gjennomføringsregler som er nødvendige for riktig anvendelse av visse 
bestemmelser i artikkel 7 i rådsdirektiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/642/EØF om  
kontroll av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og visse produkter av 

vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevern-
midler på og i korn(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
1999/71/EF(2), særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plan-
tevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprin-
nelse, herunder frukt og grønnsaker(3), sist endret ved direktiv 
1999/71/EF, særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i direktiv 
90/642/EØF er det fastsatt grunnleggende bestemmelser 
om kontroll av plantevernmidler på og i henholdsvis korn 
og frukt og grønnsaker.

2) Erfaringene fra utarbeiding og gjennomføring av kommi-
sjonsrekommandasjoner har vist at flerårig planlegging, 
med mulighet for årlige endringer, er den mest effektive 
framgangsmåten for utarbeiding av samordnede kontroll-
programmer i Fellesskapet.

3) I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i 
direktiv 90/642/EØF er det fastsatt at alle nødvendige 
tiltak skal gjennomgås på nytt og vedtas, for eksempel 
Kommisjonens offentliggjøring av Det europeiske fel-
lesskaps rapporter som inneholder sammenstilte og sam-
menfattede opplysninger fra medlemsstatene, og vedta-
kelse av tiltak som skal treffes på fellesskapsplan i tilfelle 
påviste overskridelser av grenseverdiene. Erfaringene 
bekrefter at dersom resultatene fra de laboratorier som 
utfører analyser av rester av plantevernmidler skal være 
pålitelige, må laboratoriene oppfylle strenge krav til kva-
litetssikring. Dersom laboratoriene deltar i regelmessige 
egnethetsprøvinger og innfører felles framgangsmåter for 
kvalitetskontroll, kan det bidra til at akkrediteringskra-
vene i artikkel 3 i rådsdirektiv 93/99/EF av 29. oktober 
1993 om tilleggstiltak i forbindelse med offentlig kontroll 
av næringsmidler(4), oppfylles.

4) Ettersom Kommisjonen ved sammenstillingen og sam-
menfatningen av de opplysninger som medlemsstatene 
har oversendt som underlag for fellesskapsrapporter, må 
kunne ha tillit til opplysningenes kvalitet, nøyaktighet 
og sammenlignbarhet, bør den bidra finansielt til tiltak 
som bidrar til at kontrollprogrammene gjennomføres i 
henhold til strengest mulige standarder. Det bør særlig 
gis støtte til regelmessige egnethetsprøvinger av labora-
torier og til vurdering og utvikling av retningslinjer for 
framgangsmåtene for kvalitetskontroll i forbindelse med 
regelmessige møter med sakkyndige.

5) Kommisjonen bør bidra finansielt til tiltak som støtter 
andre sider ved samordningen av kontrollen av rester 
av plantevernmidler på fellesskapsplan. Det bør særlig 
gis støtte til arbeid som gir Kommisjonen mulighet til å 
oppfylle kravet om gradvis å nå fram til en ordning som 
på grunnlag av kontrolldata gjør det mulig å beregne den 
faktiske eksponering gjennom kosten.

6) I kommisjonsmelding KOM(97) 183 om forbrukernes 
helse og næringsmiddeltrygghet beskrives det hvordan 
kontroll- og inspeksjonstjenesten i næringsmiddel-, vete-
rinær- og plantehelsesektoren virker. Kontrollen av rester 
av plantevernmidler på og i korn og frukt og grønnsaker 
bør inngå i kontrolltjenestens arbeid.

7) Kontrollene i 1996 og 1997 viste overskridelser av gren-
severdiene fastsatt i direktiv 90/642/EØF, med senere 
endringer.

8) Både i direktiv 90/642/EØF, med senere endringer, og 
direktiv 86/362/EØF, med senere endringer, er det fastsatt 
at det skal vedtas tiltak på fellesskapsplan når det påvises 
overskridelser samt nærmere gjennomføringsregler som 
er nødvendige for at kontrollen skal virke tilfredsstil-
lende.

9) En samlet oversikt over kontrollordningene i alle med-
lemsstatene er nødvendig for å bedre kontrollen av rester 
av plantevernmidler i Fellesskapet, og for å bidra til at 
den virker tilfredsstillende.

10) Det bør fastsettes nærmere gjennomføringsregler for rik-
tig anvendelse av kontrollbestemmelsene. Det bør i disse 
reglene klart fastsettes til hvilke tiltak og etter hvilke 
framgangsmåter Kommisjonen kan gi finansielle bidrag, 
innenfor rammen av disponible budsjettmidler. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —

2005/EØS/27/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 10.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(2) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 36.
(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(4) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Kommisjonsrekommandasjoner vedtatt i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv  
86/362/EØF og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv  
90/642/EØF kan omfatte tidsrom fra ett til fem år.

2. For at flerårige kontrollprogrammer skal kunne forvaltes 
effektivt fra år til år, kan Kommisjonen hvert år framlegge et 
bekreftende og utfyllende utkast til rekommandasjon, som i 
samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv 86/362/EØF 
og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv 90/642/EØF skal fram-
legges for Den faste komité for plantehelse.

Artikkel 2

For at bestemmelsene i artikkel 7 nr. 2 og 3 i direktiv  
86/362/EØF og i artikkel 4 i direktiv 90/642/EØF lettere skal 
kunne anvendes riktig, skal Kommisjonen

1. samordne medlemsstatenes virksomhet når det gjelder 
kravene til innsamling, registrering, behandling og overfø-
ring av opplysninger om kontroll og kontrollprogrammer, 
eventuelt ved hjelp av retningslinjer fra Den faste komité 
for plantehelse, særlig retningslinjene for framgangsmåter 
for kvalitetskontroll ved analyse av rester av plantevern-
midler(1) og arbeidsdokumentet for veiledning av med-
lemsstatene med hensyn til gjennomføring av kommisjons-
rekommandasjonene om samordnede kontrollprogrammer 
i Fellesskapet(2),

2. innenfor rammen av disponible midler i Det europeiske 
fellesskaps budsjett yte finansielle bidrag til

a) regelmessig tilrettelegging av egnethetsprøvinger, i 
prinsippet hvert annet år, av alle laboratorier som 
utfører analyser, for å sikre kvaliteten, nøyaktigheten 
og sammenlignbarheten til de opplysninger som med-
lemsstatene hvert år sender Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene, og som Kommisjonen sammenstiller 
og sammenfatter for offentliggjøring i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 86/362/EØF 
og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 90/642/EØF,

b) tilrettelegging av utvikling av framgangsmåter for 
kvalitetskontroll av analyser av rester av plantevern-
midler i form av retningslinjer fra Den faste komité 
for plantehelse, og tilrettelegging av den regelmes-
sige gjennomgåelsen, i prinsippet på møter med sak-
kyndige hvert annet år, av anvendelsen av slike 
framgangsmåter i laboratorier som utfører analyser 
av rester av plantevernmidler i medlemsstatene, for å 
sikre kvaliteten, nøyaktigheten og sammenlignbarhe-
ten til de opplysninger som medlemsstatene hvert år 
  
 

sender Kommisjonen og de andre medlemsstatene, og 
som Kommisjonen sammenstiller og sammenfatter for 
offentliggjøring i samsvar med bestemmelsene i artik-
kel 7 nr. 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i 
direktiv 90/642/EØF,

c) årlig tilrettelegging av studier, samråd og andre forbere-
delser som er nødvendige for at Kommisjonen gradvis 
skal kunne nå fram til en ordning som på grunnlag 
av kontrolldata gjør det mulig å beregne den faktiske 
eksponering gjennom kosten, i samsvar med artikkel 7 
nr. 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 
90/642/EØF, og

d) tilrettelegging av andre tiltak på fellesskapsplan som 
er nødvendige for riktig anvendelse av artikkel 7 nr. 2 
og 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 i direktiv  
90/642/EØF, og som kan bestemmes av Kommisjonen 
og Den faste komité for plantehelse.

Artikkel 3

1. Kommisjonen skal utpeke mottakeren eller mottakerne 
av de finansielle bidragene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 gjennom et 
vedtak som gjøres etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 12 
i direktiv 86/362/EØF og artikkel 10 i direktiv 90/642/EØF.

2. I kommisjonsvedtaket fastsatt i nr. 1 skal særlig angis:

— navnet på mottakeren eller mottakerne av det finansielle 
bidraget fra Fellesskapet,

— den samlede kostnad for tiltaket som skal gjennomføres, 
og bidragene fra de parter som deltar i gjennomføringen, 
herunder Det europeiske fellesskap,

— en sammenfattende beskrivelse av tiltaket som skal gjen-
nomføres,

— en tidsplan for gjennomføringen av tiltaket.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sørge for at de analyseresultater som 
hvert år sendes Kommisjonen og de andre medlemssta-
tene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 
86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 90/642/EØF, kommer 
fra laboratorier som

— er i samsvar med kravene i artikkel 3 i direktiv 93/99/EØF, 
og

— gjør den nødvendige innsats for å gjennomføre framgangs-
måtene for kvalitetskontroll av analyse av rester av plan-
tevernmidler fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i denne 
forordning.

Medlemsstatene skal dessuten sørge for at deltaking i det 
samordnede fellesskapsprogrammet skal begrenses til bare 
de laboratorier som har deltatt tidligere, eller som skal delta 
i neste omgang av Fellesskapets relevante egnethetsprøvinger 
fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i denne forordning.

(1) EFT L 128 av 21.5.1999, s. 30.
(2) EFT L 128 av 21.5.1999, s. 48.
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Artikkel 5

1. Kommisjonen skal utpeke særlige tjenestemenn med 
egnede kvalifikasjoner som i medlemsstatene sammen med de 
nasjonale myndigheter skal kontrollere gjennomføringen av 
nasjonale kontrollprogrammer og fellesskapskontrollprogram-
mer for rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av 
vegetabilsk opprinnelse. Dette omfatter prøvetaking og det 
aktuelle laboratoriums resultater.

2. Tjenestemennene utpekt av Kommisjonen skal besøke 
de nasjonale myndigheter i hver medlemsstat, som skal sam-
arbeide med dem og yte den bistand som er nødvendig for at 
de skal kunne utføre sine oppgaver. Programmet for besøkene 
skal tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med den berør-
te medlemsstat. De nasjonale myndigheter skal i alle tilfeller 
fortsatt ha ansvar for gjennomføringen av kontrollene.

3. Kommisjonen skal sammen med de nasjonale tjeneste-
mennene planlegge besøkene innenfor en egnet tidsramme. 
I tillegg til sakkyndige fra de besøkte medlemsstatene kan 
Kommisjonens sakkyndige under besøkene følges av en eller 

flere sakkyndige fra en eller flere andre medlemsstater. Ved 
besøkene skal den eller de sakkyndige fra medlemsstaten, som 
er utpekt av Kommisjonen, følge Kommisjonens administra-
tive instrukser.

4. Etter hvert besøk skal Kommisjonen utarbeide en skrift-
lig rapport. Den besøkte medlemsstaten skal gis mulighet til å 
komme med merknader til rapporten.

5. Kommisjonen skal regelmessig gjennom skriftlige rap-
porter innenfor Den faste komité for plantehelse under-
rette medlemsstatene om resultatet av besøkene i hver med-
lemsstat. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet. 
Kommisjonen skal også regelmessig offentliggjøre disse rap-
portene.

6. Bestemmelsene i denne artikkel skal gjennomgås på nytt 
innen 31. oktober 2001.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft 1. april 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

____________________________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. oktober 2002

om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel(*)

[meldt under nummeret K(2002)3994]

(2002/840/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/EF 
av 22. februar 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgiv-
ning om næringsmidler og næringsmiddelingredienser behand-
let med ioniserende stråling(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter direktiv 1999/2/EF kan eit næringsmiddel som er 
handsama med ioniserande stråling, importerast frå ein 
tredjestat berre dersom det er handsama i eit strålingsan-
legg som er godkjent av Fellesskapet.

2) Kommisjonen har motteke søknader frå tre strålingsan-
legg i Sør-Afrika og eitt anlegg i Ungarn, som er sende 
over av dei rette styresmaktene i desse statane. Sakkun-
nige frå Kommisjonen har inspisert strålingsanlegga for 
å kontrollere om dei stettar krava i direktiv 1999/2/EF, 
og særleg om offentleg tilsyn sikrar at dei stettar krava i 
artikkel 7 i det nemnde direktivet.

3) Anlegga i Sør-Afrika og Ungarn stettar dei fleste av krava 
i direktiv 1999/2/EF. Dei manglane som Kommisjonen 
har påvist, er vortne utbetra på ein tilstrekkeleg måte av 

dei rette sørafrikanske og ungarske styresmaktene. Lista 
som skal vedtakast ved dette vedtaket, bør reviderast 
jamleg.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddel-
kjeda og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Lista over godkjende strålingsanlegg slik det er fastsett i artik-
kel 9 nr. 2 i direktiv 1999/2/EF, er førd opp i vedlegget til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. oktober 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/27/22

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 287 av 25.10.2002, s. 40, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 11.

(1) TEF L 66 av 13.3.1999, s. 16. 
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VEDLEGG

Liste over strålingsanlegg i tredjestatar som er godkjende av Fellesskapet

Referansenr.: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd  
6 Ferrule Avenue 
Montague Gardens 
Milnerton 7441  
Western Cape 
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-21) 551 24 40  
Telefaksnr.: (27-21) 551 17 66

Referansenr.: EU-AIF 02-2002

Gammaster South Africa (Pty) Ltd  
PO Box 3219  
5 Waterpas Street 
Isando Extension 3 
Kempton Park 1620 
Johannesburg  
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-11) 974 88 51  
Telefaksnr.: (27-11) 974 89 86

Referansenr.: EU-AIF 03-2002

Gamwave (Pty) Ltd  
PO Box 26406  
Isipingo Beach  
Durban 4115  
Kwazulu-Natal  
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-31) 902 88 90  
Telefaksnr.: (27-31) 912 17 04

Referansenr.: EU-AIF 04-2002

Agroster Besugárzó Részvénytársaság 
Budapest X 
Jászberényi út 5 
H-1106 
Kempton Park 1620 
Telefonnr.: (36-1) 262 19 22 
Telefaksnr.: (36-1) 262 19 22

_______________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/79/EF

av 2. oktober 2002

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med 
hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn, næringsmidler av 

animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og  
grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. novem-
ber 1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2002/71/EF(2), særlig artikkel 5,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plante-
vernmidler på og i korn(3), sist endret ved kommisjonsdirek-
tiv 2002/76/EF(4), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevern-
midler på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(5), sist 
endret ved direktiv 2002/71/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plan-
tevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprin-
nelse, herunder frukt og grønnsaker(6), sist endret ved direktiv 
2002/76/EF, særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedleggene til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF,  
86/363/EØF og 90/642/EØF består av lister over rester av 
plantevernmidler og deres grenseverdier.

2) Etter en ny gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger 
er det fastslått at det foreligger tilstrekkelig informasjon 
til å fastsette grenseverdier for visse rester av plantevern-
midler, nemlig abamektin, azosyklotin, bioresmetrin, 
bifentrin, bitertanol, brompropylat, klofentezin, cyroma-
zin, syheksatin, fenpropimorf, flucytrinat, heksakonazol, 
metakrifos, myklobutanil, penkonazo, prokloraz, profe-
nofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon og triadimenol.

3) Rester av plantevernmidler kan forekomme i nærings-
midler av animalsk opprinnelse som følge av landbruks-
virksomhet. Det bør tas hensyn til relevante opplysninger 
fra godkjent bruk av plantevernmidler, kontrollerte for-
søk og fôringsundersøkelser.

4) De tilgjengelige opplysninger er blitt revidert. For mange 
kombinasjoner av plantevernmidler og landbruksproduk-
ter er opplysningene som foreligger tilstrekkelige til å 
beregne en grenseverdi for restmengder der restene av det 
aktuelle plantevernmiddel ikke anses å utgjøre en fare for 
menneskehelsen. Når denne verdien ligger over bestem-
melsesgrensen bør grenseverdien for restmengder fastset-
tes til den beregnede verdi. For noen kombinasjoner er 
opplysningene utilstrekkelige, og det er hensiktsmessig 
å fastsette grenseverdiene for restmengder til bestem-
melsesgrensen. For andre er opplysningene tilstrekkelige, 

2005/EØS/27/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 28.10.2002, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 11.

(1) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(2) EFT L 225 av 22.8.2002, s. 21.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(4) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 45.
(5) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(6) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
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men de viser at å fastsette en grenseverdi for restmengder 
over bestemmelsesgrensen kan medføre en uaksepta-
bel akutt eller kronisk eksponering av forbrukeren for 
restene. I slike tilfeller er det hensiktsmessig å fastsette 
grenseverdien for restmengder til bestemmelsesgrensen.

5) Forbrukernes livslange eksponering og akutte ekspone-
ring for disse plantevernmidlene gjennom næringsmidler 
som kan inneholde rester av dem, er blitt undersøkt 
og vurdert etter de framgangsmåter og den praksis 
som benyttes i Det europeiske fellesskap, og etter å ha 
tatt hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av 
Verdens helseorganisasjon(7). For abamektin er det i 
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2377/90(8), sist 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1752/2002(9), 
fastsatt grenseverdier for restmengder som følge av bruk 
av veterinærpreparater som inneholder dette stoffet til 
behandling av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 
(kommisjonsforordning (EF) nr. 3425/93(10)). Det ble 
tatt hensyn til slik bruk samt Komiteen for veterinær-
preparaters vurdering av akseptabelt daglig inntak, som 
lå til grunn for disse grenseverdiene. Det er slått fast at 
de grenseverdier for restmengder som er foreslått i dette 
direktiv, ikke fører til at akseptabelt daglig inntak over-
skrides eller til akutte giftvirkninger.

6) For å sikre at forbrukeren er tilstrekkelig beskyttet mot 
å bli eksponert for rester i eller på produkter som det 
ikke er gitt godkjenning for, bør grenseverdiene for 
restmengder fastsettes til bestemmelsesgrensen for alle 
slike produkter som omfattes av direktiv 86/362/EØF, 
86/363/EØF og 90/642/EØF.

7) Vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 
90/642/EØF bør derfor endres.

8) Fellesskapets handelspartnere er gjennom Verdens han-
delsorganisasjon blitt rådspurt om verdiene som foreslås 
i dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres merknader 
til disse verdiene.

9) Det er tatt hensyn til uttalelsene fra Vitenskapskomiteen 
for planter, særlig dens råd og anbefalinger med hensyn 
til vern av forbrukere av næringsmidler som er behandlet 
med plantevernmidler(11).

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Oppføringen som gjelder «brompropylat» i vedlegg II til direk-
tiv 76/895/EØF, utgår.

Artikkel 2

Grenseverdiene for rester av plantevernmidlene abamektin, 
azosyklotin og syheksatin, bifentrin, bitertanol, brompropylat, 
klofentezin, cyromazin, fenpropimorf, flucytrinat, heksakona-
zol, metakrifos, myklobutanil, penkonazol, prokloraz, profe-
nofos, resmetrin og bioresmetrin, tridemorf, triadimefon og 
triadimenol som er oppført i vedlegg I til dette direktiv, tilføyes 
i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF.

Artikkel 3

I vedlegg II til direktiv 86/363/EØF gjøres følgende  
endringer:

a) grenseverdiene for rester av plantevernmidlene abamektin, 
bifentrin, bitertanol, brompropylat, cyromazin, flucytrinat, 
metakrifos, penkonazol, prokloraz, profenofos, resmetrin 
og bioresmetrin, tridemorf, triadimefon og triadimenol 
som er oppført i vedlegg II til dette direktiv, tilføyes i  
del A, 

b) grenseverdiene for rester av plantevernmidlene azosyklotin 
og syheksatin, fenpropimorf, klofentezin og myklobutanil 
som er oppført i vedlegg III til dette direktiv, tilføyes i  
del B.

(7) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 
utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(9) EFT L 264 av 2.10.2002, s. 18.
(10) EFT L 312 av 15.12.1993, s. 12. (11)  SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.
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Artikkel 4

I vedlegg II til direktiv 90/642/EØF gjøres følgende endrin-
ger:

a) grenseverdiene for rester av plantevernmidlene abamektin, 
azosyklotin og syheksatin, bifentrin, bitertanol, bromp-
ropylat, klofentezin, cyromazin, fenpropimorf, flucytrinat, 
heksakonazol, metakrifos, myklobutanil, penkonazol, pro-
kloraz, profenofos, resmetrin og bioresmetrin, tridemorf, 
triadimefon og triadimenol som er oppført i vedlegg IV til 
dette direktiv, tilføyes, 

b) grenseverdien for rester av plantevernmiddelet etion i te 
endres til 3 mg/kg.

Artikkel 5

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkom-
me artikkel 4 bokstav b) i dette direktiv. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2003.

2.  Medlemsstatene skal innen 31. mai 2003 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
artikkel 1, 2 og 3 og artikkel 4 bokstav a). De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. august 2003.

3.  Bestemmelsene som er fastsatt i nr. 1 og 2 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 medlemssta-
tene.

Artikkel 6

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er kunn-
gjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. oktober 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Rester av plantevernmidler Grenseverdier i mg/kg

Abamektin (summen av avermektin B1a, avermektin B1b og delta-8,9 isomer 
av avermektin B1a)

0,01(*)

Azosyklotin og syheksatin (summen av azosyklotin og syheksatin uttrykt 
som syheksatin)

0,05(*)

Bifentrin 0,5 hvete, bygg, havre, rughvete 
0,05(*) andre kornslag

Bitertanol 0,05(*)

Brompropylat 0,05(*)

Klofentezin (summen av alle forbindelser som inneholder 2-klorbenzoyl, 
uttrykt som klofentezin)

0,02(*)

Cyromazin 0,05(*)

Fenpropimorf 0,5 bygg, hvete, havre, rug, spelthvete, 
rughvete 
0,05(*) andre kornslag

Flucytrinat (uttrykt som flucytrinat, summen av isomerer) 0,05(*)

Heksakonazol 0,02(*)

Metakrifos 0,05(*)

Myklobutanil 0,02(*)

Penkonazol 0,05(*)

Prokloraz (summen av prokloraz og dets metabolitter som inneholder 2,4,6-
triklorfenol, uttrykt som prokloraz)

1 havre, bygg  
0,5 rughvete, hvete, rug 
0,05(*) andre kornslag

Profenofos 0,05(*)

Resmetrin, herunder andre beslektede isomerblandinger (summen av 
isomerer)

0,05(*)

Tridemorf 0,2 bygg, hvete 
0,05(*) andre kornslag

Triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol) 0,2 hvete, bygg, havre, rug, rughvete 
0,1(*) andre kornslag

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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VEDLEGG II

Rester av plantevernmidler

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

For fettinnhold i 
kjøtt, kjøttprodukter, 

slakteavfall og animalsk 
fett oppført i vedlegg I 

under KN-kode ex 
0201, 0202, 0203, 
0204, 0205 00 00, 

0206, 0207, ex 0208, 
0209 00, 0210, 1601 00 

og 1602(1) (4)

I rå kumelk og helmelk 
fra kuer oppført i 

vedlegg I under KN-
kode 0401; for andre 
næringsmidler under 
KN-kode 0401, 0402, 

0405 00 og 0406 i 
samsvar med(2)(4)

I ferske egg uten 
skall, i fugleegg og 

eggeplommer oppført 
i vedlegg I under 

KN-kode 0407 00 og 
0408(3)(4)

Abamektin (summen av avermektin B1a, 
avermektin B1b og delta-8,9 isomer av aver-
mektin B1a)

0,02 lever av storfe 
(se forordning (EF) 
nr. 3425/93)

0,01(*) andre pro-
dukter

0,005(*) 0,01(*)

Bifentrin 0,1 fett av storfe
0,05(*) andre pro-
dukter

0,01(*) 0,01(*)

Bitertanol 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Brompropylat 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Flucytrinat (summen av isomerer, uttrykt 
som flucytrinat)

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Metakrifos 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

Penkonazol 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)

Prokloraz (summen av prokloraz og dets 
metabolitter som inneholder 2,4,6-triklorfe-
nol, uttrykt som prokloraz)

0,2 fett av storfe 
2,0 lever av storfe 
0,5 nyrer av storfe 
0,1(*) andre pro-
dukter

0,02(*) 0,1(*)

Profenofos 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)

Resmetrin, herunder andre beslektede iso-
merblandinger (summen av isomerer)

0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)

Tridemorf 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
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Rester av plantevernmidler

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

For fettinnhold i 
kjøtt, kjøttprodukter, 

slakteavfall og animalsk 
fett oppført i vedlegg I 

under KN-kode ex 
0201, 0202, 0203, 
0204, 0205 00 00, 

0206, 0207, ex 0208, 
0209 00, 0210, 1601 00 

og 1602(1) (4)

I rå kumelk og helmelk 
fra kuer oppført i 

vedlegg I under KN-
kode 0401; for andre 
næringsmidler under 
KN-kode 0401, 0402, 

0405 00 og 0406 i 
samsvar med(2)(4)

I ferske egg uten 
skall, i fugleegg og 

eggeplommer oppført 
i vedlegg I under 

KN-kode 0407 00 og 
0408(3)(4)

Triadimenol og triadimefon (summen av tria-
dimenol og triadimefon)

0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(1) For næringsmidler med et fettinnhold på 10 vektprosent eller mindre, viser restmengden til den samlede vekt av det utbeinede 

næringsmiddel. I slike tilfeller er grenseverdien 1/10 av den verdi som er utregnet på grunnlag av fettinnholdet, men den skal ikke 
være mindre enn 0,01 mg/kg.

(2) Ved bestemmelse av restmengder skal beregningen for rå kumelk og helmelk fra kuer foretas på grunnlag av et fettinnhold 
på 4 vektprosent. For rå melk og helmelk av annen animalsk opprinnelse skal restene uttrykkes på grunnlag av fettstoffet.  
For de øvrige næringsmidler i vedlegg I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406 gjelder følgende:
— dersom fettinnholdet er på under 2 vektprosent, er grenseverdien halvparten av den grenseverdi som er fastsatt for rå melk og 

helmelk,
— dersom fettinnholdet er på 2 vektprosent eller over, uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett. I slike tilfeller er grenseverdien  

25 ganger den grenseverdi som er fastsatt for rå melk og helmelk.
(3) For egg og eggprodukter med et fettinnhold på over 10 % uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett. I dette tilfellet er grenseverdien  

10 ganger den grenseverdi som er fastsatt for ferske egg.
(4) Fotnote 1, 2 og 3 gjelder ikke i de tilfeller der det er angitt en bestemmelsesgrense.
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VEDLEGG III

Rester av plantevernmidler

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

For kjøtt, herunder 
fett, kjøttprodukter, 

slakteavfall og animalsk 
fett oppført i vedlegg I 

under KN-kode ex 
0201, 0202, 0203, 
0204, 0205 00 00, 

0206, 0207, ex 0208, 
0209 00, 0210, 1601 00 

og 1602

For melk og 
melkeprodukter oppført 
i vedlegg I under KN-
kode 0401, 0402, 0405 

00 og 0406

I ferske egg uten 
skall, i fugleegg og 

eggeplommer oppført 
i vedlegg I under KN-
kode  0407 00 og 0408

Azosyklotin og syheksatin (summen av azo-
syklotin og syheksatin uttrykt som syhek-
satin)

0,2 kjøtt av storfe

0,05(*) andre pro-
dukter

0,05(*) 0,05(*)

Fenpropimorf karboksylsyre (BF 421-2) 
uttrykt som fenpropimorf

0,3 lever av storfe, 
geit, svin og sau

0,05 nyrer av storfe, 
geit, svin og sau

0,01(*) fjørfekjøtt, 
fett, spiselig slakte-
avfall

0,02 kjøtt av storfe, 
geit, svin og sau

0,01 andre produkter

0,01 0,01(*)

Cyromazin 0,05(*) alle produk-
ter unntatt sau

0,02(*) 0,2

Klofentezin (summen av alle forbindelser 
som inneholder 2-klorbenzoyl, uttrykt som 
klofentezin)

0,1 lever av storfe, 
sau og geit

0,05(*) andre pro-
dukter

0,05(*) 0,02(*)

Alfa-(3-hydroksybutyl) - alfa- (4-klorfenyl) 
- 1H - 1,2,4 - triazol - 1 –propannitril 
(RH9090) uttrykt som myklobutanil)

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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VEDLEGG IV

RESTER AV PLANTEVERNMIDLER OG MRL (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten 

tilsetning av sukker; nøtter

0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

i)  SITRUSFRUKTER 0,01(*) 0,2 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 3 0,05(*) 10 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii)  NØTTER (med eller uten skall) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,1(*) 0,2(*)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER 0,01(*) 0,3 2 0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,2 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

Epler 0,2 0,2

Pærer 0,1

Kveder

Andre 0,05(*) 0,1(*)
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VEDLEGG IV

RESTER AV PLANTEVERNMIDLER OG MRL (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten 

tilsetning av sukker; nøtter

0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

i)  SITRUSFRUKTER 0,01(*) 0,2 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 3 0,05(*) 10 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii)  NØTTER (med eller uten skall) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,1(*) 0,2(*)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER 0,01(*) 0,3 2 0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,2 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

Epler 0,2 0,2

Pærer 0,1

Kveder

Andre 0,05(*) 0,1(*)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

iv)  STEINFRUKTER 0,01(*) 0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Aprikoser 1 0,3 0,1

Kirsebær 1 1

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider) 1 0,5 0,1

Plommer 0,3 2 0,2 0,5

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

v)  BÆR OG SMÅ FRUKTER 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

a)  Borddruer og vindruer 0,01(*) 0,2 0,05(*) 1 0,2 2

Borddruer 0,05(*) 0,02(*)

Vindruer 0,3 1

b)  Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,1 0,05(*) 0,5 2 1 1 0,05(*) 0,5

c)  Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bjørnebær 3

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 3 1

Andre 0,3 0,05(*)

d)  Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Blåbær (frukt av arten Vaccinium myrtillus)

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips 0,5 1

Stikkelsbær 1

Andre 0,02(*) 0,02(*)

e)  Viltvoksende bær og frukter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

Avokadoer 5

Bananer 0,1 3 2 2 0,2

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

iv)  STEINFRUKTER 0,01(*) 0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Aprikoser 1 0,3 0,1

Kirsebær 1 1

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider) 1 0,5 0,1

Plommer 0,3 2 0,2 0,5

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

v)  BÆR OG SMÅ FRUKTER 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

a)  Borddruer og vindruer 0,01(*) 0,2 0,05(*) 1 0,2 2

Borddruer 0,05(*) 0,02(*)

Vindruer 0,3 1

b)  Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,1 0,05(*) 0,5 2 1 1 0,05(*) 0,5

c)  Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bjørnebær 3

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 3 1

Andre 0,3 0,05(*)

d)  Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Blåbær (frukt av arten Vaccinium myrtillus)

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips 0,5 1

Stikkelsbær 1

Andre 0,02(*) 0,02(*)

e)  Viltvoksende bær og frukter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)

Avokadoer 5

Bananer 0,1 3 2 2 0,2

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

Litchi

Mango 5

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas 5 3

Papaya 5

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1

i)  ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Rødbeter

Gulrøtter 0,2

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,02(*)

ii)  LØK 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Hvitløk 0,5

Kepaløk 0,5

Sjalottløk 5

Pipeløk 1

Andre 0,05(*) 0,1
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

Litchi

Mango 5

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas 5 3

Papaya 5

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1

i)  ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Rødbeter

Gulrøtter 0,2

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,02(*)

ii)  LØK 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Hvitløk 0,5

Kepaløk 0,5

Sjalottløk 5

Pipeløk 1

Andre 0,05(*) 0,1



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/164 2.6.2005

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

iii)  FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

a)  Søtvierfamilien 0,05(*) 0,05(*)

Tomater 0,02 0,2 3 0,3 1 0,3 0,3

Paprika 0,05 0,2 0,05(*) 0,5 0,5

Chilipepper 0,3 5

Eggfrukter 0,02 0,2 1

Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

b)  Gresskarfamilien - spiselig skall 0,02(*) 0,05(*) 0,1 0,5 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Agurker 1

Sylteagurker 1

Mandelgresskar 1

Andre 0,05(*)

c)   Gresskarfamilien - uspiselig skall 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*)

Meloner 0,1 0,3 0,1

Gresskar

Vannmeloner 0,3 0,1

Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

d)   Sukkermais 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

iv)  KÅL 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

a)   Blomsterkål 0,2 0,05(*)

Brokkoli (herunder calabrese)

Blomkål

Andre

b)   Hodekål 1

Rosenkål 0,5

Hvitkål 

Andre 0,05(*)

c)  Bladkål 0,05(*) 0,05(*)

Kinakål

Grønnkål

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

iii)  FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

a)  Søtvierfamilien 0,05(*) 0,05(*)

Tomater 0,02 0,2 3 0,3 1 0,3 0,3

Paprika 0,05 0,2 0,05(*) 0,5 0,5

Chilipepper 0,3 5

Eggfrukter 0,02 0,2 1

Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

b)  Gresskarfamilien - spiselig skall 0,02(*) 0,05(*) 0,1 0,5 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Agurker 1

Sylteagurker 1

Mandelgresskar 1

Andre 0,05(*)

c)   Gresskarfamilien - uspiselig skall 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*)

Meloner 0,1 0,3 0,1

Gresskar

Vannmeloner 0,3 0,1

Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

d)   Sukkermais 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

iv)  KÅL 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

a)   Blomsterkål 0,2 0,05(*)

Brokkoli (herunder calabrese)

Blomkål

Andre

b)   Hodekål 1

Rosenkål 0,5

Hvitkål 

Andre 0,05(*)

c)  Bladkål 0,05(*) 0,05(*)

Kinakål

Grønnkål

Andre



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/166 2.6.2005

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

d)   Knutekål 0,05(*) 0,05(*)

v)   BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

a)   Salat og lignende 0,1 2 15 5

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

b)    Spinat og lignende 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Spinat

Bladbete

Andre

c)    Brønnkarse 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

d)    Salatsikori 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

e)    Urter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 5

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)   BELGFRUKTER (friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bønner (med belg) 0,5 0,5

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 0,1

Erter (uten belg)

Andre 0,05(*) 0,05(*)

vii)  STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Asparges

Kardon

Hageselleri 2
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

d)   Knutekål 0,05(*) 0,05(*)

v)   BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

a)   Salat og lignende 0,1 2 15 5

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

b)    Spinat og lignende 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Spinat

Bladbete

Andre

c)    Brønnkarse 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

d)    Salatsikori 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

e)    Urter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 5

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)   BELGFRUKTER (friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bønner (med belg) 0,5 0,5

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 0,1

Erter (uten belg)

Andre 0,05(*) 0,05(*)

vii)  STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Asparges

Kardon

Hageselleri 2



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/168 2.6.2005

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

Fennikel

Artisjokk 2 0,5 0,2 1

Purre 0,5 0,1(*)

Rabarbara

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

viii)  SOPP 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,05(*) 0,1(*)

a)  Dyrket sopp 5 2

b)  Viltvoksende sopp 0,05(*) 0,05(*)

3.  Tørkede belgfrukter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bønner

Linser

Erter 0,3

Andre 0,05(*)

4.  Oljeholdige frø 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2(*) 0,1(*) 0,2(*)

Linfrø 0,5

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø 0,5

Rapsfrø 0,5

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø 2

Andre 0,1(*) 0,05(*)

5.  Poteter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Tidligpoteter og matpoteter

6.  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 

Camellia sinensis)

0,02(*) 0,1(*) 5 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,2(*) 20 0,2(*)

7.  Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og 

ikke-konsentrert pulver

0,05 0,1(*) 10 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 2 0,5 0,1(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,1(*) 10

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter der grenseverdiene for 
restmengder får anvendelse

Abamektin 
(summen av 
avermektin 
B1a, aver-

mektin B1b 
og delta-8,9 
isomer av 

avermektin 
B1a)

Azosyklotin 
og syheksatin 
(summen av 
azosyklotin 

og syheksatin 
uttrykt som 
syheksatin)

Bifentrin Bitertanol
Brompro-

pylat
Klofente-

zin
Cyromazin

Fenpro-
pimorf

Flucyt-
rinat

Heksakona-
zol

Metakrifos
Myklo- 
butanil

Penkonazol

Prokloraz 
(summen av 
prokloraz og 
dets meta-

bolitter som 
inneholder 

2,4,6-triklor-
fenol, uttrykt 
som proklo-

raz)

Profenofos

Resmetrin, 
herunder 

andre 
beslektede 

isomerblan-
dinger 

(summen av 
isomerer)

Tridemorf

Triadi-
mefon og 

triadi-menol 
(summen 

av triadime-
fon og tria-
dimenol)

Fennikel

Artisjokk 2 0,5 0,2 1

Purre 0,5 0,1(*)

Rabarbara

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

viii)  SOPP 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,05(*) 0,1(*)

a)  Dyrket sopp 5 2

b)  Viltvoksende sopp 0,05(*) 0,05(*)

3.  Tørkede belgfrukter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Bønner

Linser

Erter 0,3

Andre 0,05(*)

4.  Oljeholdige frø 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,2(*) 0,1(*) 0,2(*)

Linfrø 0,5

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø 0,5

Rapsfrø 0,5

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø 2

Andre 0,1(*) 0,05(*)

5.  Poteter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

Tidligpoteter og matpoteter

6.  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 

Camellia sinensis)

0,02(*) 0,1(*) 5 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,2(*) 20 0,2(*)

7.  Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og 

ikke-konsentrert pulver

0,05 0,1(*) 10 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 2 0,5 0,1(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,1(*) 10

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/82/EF

av 15. oktober 2002

om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn  
fargestoffer og søtstoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21.  
desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler bereg-
net på konsum(1), endret ved europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 94/34/EF(2), særlig artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20.  
februar 1995  om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 
enn fargestoffer og søtstoffer(3), sist endret ved direktiv 
2001/5/EC(4), inneholder en liste over andre stoffer enn 
fargestoffer og søtstoffer som kan brukes i næringsmid-
ler.

2) I kommisjonsdirektiv 96/77/EF(5), sist endret ved direk-
tiv 2001/30/EF(6), fastsettes renhetskriteriene for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer nevnt i direktiv 95/2/EC.

3) Det er nødvendig å tilpasse renhetskriteriene fastsatt i 
direktiv 96/77/EF til den tekniske utvikling, og å fast-
sette nye renhetskriterier for næringsmidler som det ikke 
eksisterer renhetskriterier for.

4) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analysemetode-
ne for fargestoffene, som er fastsatt i Codex Alimentarius, 
utarbeidet av den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for 
tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA).

5) Direktiv 96/77/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 96/77/EF endres i henhold til vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. august 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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2005/EØS/27/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 292 av 28.10.2002, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 11.

(1) EFT L 40 av 11.02.89, s. 27.
(2) EFT L 237 av 10.09.94, s. 1.
(3) EFT L 61 av 18.3.95, s. 1.
(4) EFT L 55 av 24.2.01, s. 59.
(5) EFT L 339 av 30.12.96, s. 1.
(6) EFT L 146 av 31.05.01, s. 1.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 96/77/EØF gjøres følgende endringer:

1) Teksten om E 338 Fosforsyre, E 339 (i) Monatriumfosfat, E 339 (ii) Dinatriumfosfat, E 339 (iii) Trinatriumfosfat, E 340 (i) Monokaliumfosfat, E 
340 (ii) Dikaliumfosfat, E 340 (iii) Trikaliumfosfat, E 341 (i) Monokalsiumfosfat, E 341 (ii) Dikalsiumfosfat, E 341 (iii) Trikalsiumfosfat, E 450 
(i) Dinatriumdifosfat, E 450 (ii) Trinatriumdifosfat, E 450 (iii) Tetranatriumdifosfat, E 450 (v) Tetrakaliumdifosfat, E 450 (vi) Dikalsiumdifosfat, 
E 450 (vii) Kalsiumdihydrogendifosfat, E 451 (i) Pentanatriumtrifosfat, E 451 (ii) Pentakaliumtrifosfat, E 452 (i) Natriumpolyfosfat, E 452 (ii) 
Kaliumpolyfosfat og E 452 (iv) Kalsiumpolyfosfat skal lyde:

«E 338 FOSFORSYRE

Synonymer Ortofosforsyre

Monofosforsyre

Definisjon

 Kjemisk betegnelse Fosforsyre

 EINECS-nummer 231-633-2

 Kjemisk formel H3PO4

 Molekylvekt 98,00

 Innhold Fosforsyre kan kjøpes som en vandig løsning i ulike konsentrasjoner. 
Ikke under 67,0 % og ikke over 85,7 %.

 Beskrivelse Klar, fargeløs, tyktflytende væske

Identifikasjon

 A. Positive forsøk for syre og for fosfat

Renhet

 Flyktige syrer Ikke over 10 mg/kg (som eddiksyre)

 Klorid Ikke over 200 mg/kg (uttrykt som klor)

 Nitrater Ikke over 5 mg/kg (som NaNO3)

 Sulfater Ikke over 1 500 mg/kg (uttrykt som CaSO4)

 Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

 Arsen Ikke over 3 mg/kg

 Kadmium Ikke over 1 mg/kg

 Bly Ikke over 4 mg/kg

 Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg

Merk:
Denne spesifikasjonen viser til en 75 % vandig løsning.
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E 339(i) MONONATRIUMFOSFAT

Synonymer Mononatriummonofosfat

Surt mononatriummonofosfat

Mononatriumortofosfat

Enbasisk natriumfosfat

Natriumdihydrogenmonofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Natriumdihydrogenmonofosfat

EINECS-nummer 231-449-2

Kjemisk formel Vannfritt: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekylvekt Vannfritt: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Innhold Ikke under 97 % NaH2PO4 etter tørking ved 60°C i en time og 
deretter ved 105 °C i fire timer.

P2O5-innhold Mellom 58,0 % og 60,0 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Et hvitt luktfritt, svakt bortflytende pulver, krystaller eller korn

Identifikasjon

A. Positive forsøk for natrium og fosfat

B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol eller eter

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 4,1 og 5,0

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % for det vannfrie saltet, ikke over 15,0 % for 
monohydratet og ikke over 25 % for dihydratet  etter tørking ved 
60 °C i en time og deretter ved 105 °C i fire timer

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 339(ii) DINATRIUMFOSFAT

Synonymer Dinatriummonofosfat

Sekundært natriumfosfat

Dinatriumortofosfat

Surt dinatriumfosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Dinatriumhydrogenmonofosfat

Dinatriumhydrogenortofosfat

EINECS-nummer 231-448-7

Kjemisk formel Vannfritt: Na2HPO4

Hydrat: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 eller 12)

Molekylvekt 141,98 (vannfritt)

Innhold Ikke under 98 % Na2HPO4 etter tørking ved 40 °C i tre timer og 
deretter ved 105 °C i fem timer.

P2O5-innhold Mellom 49 % og 51 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Vannfritt dinatriumhydrogenfosfat er et hvitt hygroskopisk luktfritt 
pulver. Hydratformene omfatter dihydrat: et hvitt, krystallinsk, 
luktfritt fast stoff; heptahydrat: et hvitt, luktfritt, granulert pulver 
eller hvite, luktfrie, effloreserende krystaller; dodekahydrat: et hvitt, 
effloreserende, luktfritt, pulver eller hvite, effloreserende, luktfrie 
krystaller

Identifikasjon

A. Positive forsøk for natrium og fosfat

B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 8,4 og 9,6

Renhet

Tap ved tørking Etter tørking ved 40 °C i tre timer og deretter ved 105°C i fem timer 
er vekttapene som følger: vannfritt ikke over 5,0 %, dihydrat ikke 
over 22,0 %, heptahydrat ikke over 50,0 %, dodekahydrat ikke over 
61,0 %

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAT

Synonymer Natriumfosfat

Trebasisk natriumfosfat

Trinatriumortofosfat

Definisjon Trinatriumfosfat framstilles fra vandige løsninger og krystalliserer i 
den vannfrie formen og med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. Dodekahydratet 
krystalliserer alltid fra vandige løsninger med et overskudd av 
natriumhydroksid. Det inneholder ¼ NaOH-molekyl

Kjemisk betegnelse Trinatriummonofosfat

Trinatriumfosfat

Trinatriumortofosfat

EINECS-nummer 231-509-8

Kjemisk formel Vannfritt: Na3PO4

Som hydrat: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 eller 12)

Molekylvekt 163,94 (vannfritt)

Innhold Vannfritt natriumfosfat og hydratformene, med unntak for 
dodekahydratet, inneholder ikke under 97,0 % Na3PO4 beregnet på 
tørrstoffbasis. Natriumfosfatdodekahydrat inneholder ikke under 
92,0 % Na3PO4 beregnet på grunnlag av kalsinert stoff.

P2O5-innhold Mellom 40,5 % og 43,5 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller hvitt, luktfritt krystallinsk pulver eller 
granulat.

Identifikasjon

 A. Positive forsøk for natrium og fosfat

 B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

 C. pH i en 1 %-løsning Mellom 11,5 og 12,5

Renhet

Glødetap Etter tørking ved 120 °C i to timer, etterfulgt av kalsinering ved ca. 
800 °C i 30 minutter, er vekttapene som følger: vannfritt ikke over 
2,0 %, monohydrat ikke over 11,0 %, dodekahydrat: mellom 45,0 % 
og 58,0 %

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 340(i) MONOKALIUMFOSFAT

Synonymer Enbasisk kaliumfosfat

Monokaliummonofosfat

Kaliumortofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kaliumdihydrogenfosfat

Monokaliumdihydrogenortofosfat

Monokaliumdihydrogenmonofosfat

EINECS-nummer 231-913-4

Kjemisk formel KH2PO4

Molekylvekt 136,09

Innhold Ikke under 98,0 % etter tørking ved 105 °C i fire timer

P2O5-innhold Mellom 51,0 % og 53,0 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse krystaller eller hvitt hygroskopisk granulert eller 
krystallinsk pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalium og fosfat

B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 4,2 og 4,8

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % bestemt ved tørking ved 105 °C i fire timer

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 340(ii) DIKALIUMFOSFAT

Synonymer Dikaliummonofosfat

Sekundært kaliumfosfat

Surt dikaliumfosfat

Dikaliumortofosfat

Tobasisk kaliumfosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Dikaliumhydrogenmonofosfat

Dikaliumhydrogenfosfat

Dikaliumhydrogenortofosfat

EINECS-nummer 231-834-5

Kjemisk formel K2HPO4

Molekylvekt 174,18

Innhold Ikke under 98 % etter tørking ved 105 °C i fire timer

P2O5-innhold Mellom 40,3 % og 41,5 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Fargeløst eller hvitt granulert pulver, krystaller eller masser. 
Bortflytende stoff

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalium og fosfat

B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 8,7 og 9,4

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % bestemt ved tørking ved 105 °C i fire timer

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAT

Synonymer Kaliumfosfat

Trebasisk kaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Trikaliummonofosfat

Trikaliumfosfat

Trikaliumortofosfat

EINECS-nummer 231-907-1

Kjemisk formel Vannfritt: K3PO4

Som hydrat: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3)

Molekylvekt 212,27 (vannfritt)

Innhold Ikke under 97 % beregnet som kalsinert stoff

P2O5-innhold Mellom 30,5 % og 33,0 % beregnet som kalsinert stoff

Beskrivelse Fargeløse eller hvite luktfrie hygroskopiske krystaller eller fargeløst 
eller hvitt luktfritt hygroskopisk granulat. Hydratformene omfatter 
monohydrat og trihydrat

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalium og fosfat

B. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 11,5 og 12,3

Renhet

Glødetap Vannfritt: ikke over 3,0 %; som hydrat: ikke over 23,0 %. Bestemt 
ved tørking ved 105 °C i en time, etterfulgt av kalsinering ved ca. 
800 °C ± 25 °C i 30 minutter

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 341(i) MONOKALSIUMFOSFAT

Synonymer Enbasisk kalsiumfosfat

Monokalsiumortofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kalsiumdihydrogenfosfat

EINECS-nummer 231-837-1

Kjemisk formel Vannfritt: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekylvekt 234,05 (vannfritt)

252,08 (monohydrat)

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis

P2O5-innhold Mellom 55,5 % og 61,1 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Granulert pulver eller hvite, bortflytende krystaller eller hvitt 
bortflytende granulat

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalsium og fosfat

B. CaO-innhold Mellom 23,0 % og 27,5 % (vannfritt)

Mellom 19,0 % og 24,8 % (monohydrat)

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 14 % bestemt ved tørking ved 105 °C i fire timer 
(vannfritt)

Ikke over 17,5 % bestemt ved tørking ved 60 °C i en time og 
deretter ved 105 °C i fire timer (monohydrat)

Glødetap Ikke over 17,5 % etter kalsinering ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter 
(vannfritt)

Ikke over 25,0 % bestemt ved tørking ved 105 °C i en time, 
etterfulgt av kalsinering ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter 
(monohydrat)

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 341(ii) DIKALSIUMFOSFAT

Synonymer Tobasisk kalsiumfosfat

Dikalsiumortofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kalsiummonohydrogenfosfat

Kalsiumhydrogenortofosfat

Sekundært kalsiumfosfat

EINECS-nummer 231-826-1

Kjemisk formel Vannfritt: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O

Molekylvekt 136,06 (vannfritt)

172,09 (som dihydrat)

Innhold Etter tørking ved 200 °C i tre timer inneholder dikalsiumfosfat minst 
98 % og ikke over det som tilsvarer 102 % CaHPO4

P2O5-innhold Mellom 50,0 % og 52,5 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt granulat, granulert pulver eller pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalsium og fosfat

B. Løselighetsprøver Tungt løselig i vann. Uløselig i etanol

Renhet

Glødetap Ikke over 8,5 % (vannfritt) eller 26,5 % (dihydrat) etter kalsinering 
ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 341 (iii) TRIKALSIUMFOSFAT

Synonymer Trebasisk kalsiumfosfat

Kalsiumortofosfat

Pentakalsiumhydroksymonofosfat

Kalsiumhydroksyapatitt

Definisjon Trikalsiumfosfat består av en variabel blanding av kalsiumfosfater 
som framstilles ved nøytralisering av fosforsyre med 
kalsiumhydroksid og har den omtrentlige sammensetningen 10CaO 
· 3P2O5 · H2O

Kjemisk betegnelse Pentakalsiumhydroksymonofosfat

Trikalsiummonofosfat

EINECS-nummer 235-330-6 (Pentakalsiumhydroksymonofosfat)

231-840-8 (Kalsiumortopfosfat)

Kjemisk formel Ca5(PO4)3 · OH eller Ca3(PO4)2

Molekylvekt 502 eller 310

Innhold Ikke under 90 % beregnet som kalsinert stoff

P2O5-innhold Mellom 38,5 % og 48,0 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Et hvitt, luktfritt pulver som er stabilt i luft

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalsium og fosfat

B. Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, uløselig i etanol, løselig i fortynnet 
saltsyre og salpetersyre

Renhet

Glødetap Ikke over 8 % etter kalsinering ved 800 °C ± 25 °C til konstant vekt

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (i) DINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer Dinatriumdihydrogendifosfat

Dinatriumdihydrogenpyrofosfat

Surt natriumpyrofosfat

Dinatriumpyrofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Dinatriumdihydrogendifosfat

EINECS-nummer 231-835-0

Kjemisk formel Na2H2P2O7

Molekylvekt 221,94

Innhold Ikke under 95 % dinatriumdifosfat

P2O5-innhold Ikke under 63,0 % og ikke over 64,5 %

Beskrivelse Hvitt pulver eller hvite korn

Identifikasjon

A. Positive forsøk for natrium og fosfat

B. Løselighet Løselig i vann

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 3,7 og 5,0

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, fire timer)

Vannuløselig stoff Ikke over 1 %.

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (ii) TRINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer Surt trinatriumpyrofosfat

Trinatriummonohydrogendifosfat

Definisjon

EINECS-nummer 238-735-6

Kjemisk formel Monohydrat: Na3HP2O7 · H2O

Vannfritt: Na3HP2O7

Molekylvekt Monohydrat: 261,95

Vannfritt: 243,93

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis

P2O5-innhold Ikke under 57 % og ikke over 59 %

Beskrivelse Hvitt pulver eller hvite korn; forekommer i vannfri form eller som 
monohydrat

Identifikasjon

A. Positive forsøk for natrium og fosfat

B. Løselig i vann

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 6,7 og 7,5

Renhet

Glødetap Ikke over 4,5 % for den vannfrie forbindelsen

Ikke over 11,5 % for monohydrat

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, fire timer)

Vannuløselig stoff Ikke over 0,2 %.

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (iii) TETRANATRIUMDIFOSFAT

Synonymer Tetranatriumpyrofosfat

Natriumpyrofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Tetranatriumdifosfat

EINECS-nummer 231-767-1

Kjemisk formel Vannfritt: Na4P2O7

Dekahydrat: Na4P2O7 · 10H2O

Molekylvekt Vannfritt: 265,94

Dekahydrat: 446,09

Innhold Ikke under 95 % Na4P2O7 beregnet som kalsinert stoff

P2O5-innhold Ikke under 52,5 % og ikke over 54,0 %

Beskrivelse Fargeløse eller hvite krystaller, eller hvitt krystallinsk eller granulert 
pulver. Dekahydrat forvitrer litt i tørr luft

Identifikasjon

A. Positive forsøk for natrium og fosfat

B. Løselighet Løselig i vann. Uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 9,8 og 10,8

Renhet

Glødetap Ikke over 0,5 % for det vannfrie saltet, ikke under 38 % og ikke 
over 42 % for dekahydratet, i begge tilfeller bestemt etter tørking 
ved 105 °C i fire timer etterfulgt av kalsinering ved 550 °C i 30 
minutter

Vannuløselig stoff Ikke over 0,2 %.

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (v) TETRAKALIUMDIFOSFAT

Synonymer Kaliumpyrofosfat

Tetrakaliumpyrofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Tetrakaliumdifosfat

EINECS-nummer 230-785-7

Kjemisk formel K4P2O7

Molekylvekt 330,34 (vannfritt)

Innhold Ikke under 95 % beregnet som kalsinert stoff

P2O5-innhold Ikke under 42,0 % og ikke over 43,7 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt, svært hygroskopisk pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalium og fosfat

B. Løselighet Løselig i vann, uløselig i etanol

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 10,0 og 10,8

Renhet

Glødetap Ikke over 2 % etter tørking ved 105 °C i fire timer etterfulgt av 
kalsinering ved 550 °C i 30 minutter

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 %.

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (vi) DIKALSIUMDIFOSFAT

Synonymer Kalsiumpyrofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Dikalsiumdifosfat

Dikalsiumpyrofosfat

EINECS-nummer 232-221-5

Kjemisk formel Ca2P2O7

Molekylvekt 254,12

Innhold Ikke under 96 %

P2O5-innhold Ikke under 55 % og ikke over 56 %

Beskrivelse Et fint, hvitt, luktfritt pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalsium og fosfat

B. Løselighet Uløselig i vann. Løselig i fortynnet saltsyre og salpetersyre

C. pH i en 10 %-suspensjon i vann Mellom 5,5 og 7,0

Renhet

Glødetap Ikke over 1,5 % ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 450 (vii) KALSIUMDIHYDROGENDIFOSFAT

Synonymer Surt kalsiumpyrofosfat

Monokalsiumdihydrogenpyrofosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kalsiumdihydrogendifosfat

EINECS-nummer 238-933-2

Kjemisk formel CaH2P2O7

Molekylvekt 215,97

Innhold Ikke under 90 % på tørrstoffbasis

P2O5-innhold Ikke under 61 % og ikke over 64 %

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for kalsium og fosfat

Renhet

Syreuløselig stoff Ikke over 0,4 %

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 451 (i) PENTANATRIUMTRIFOSFAT

Synonymer Pentanatriumtripolyfosfat

Natriumtripolyfosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Pentanatriumtrifosfat

EINECS-nummer 231-838-7

Kjemisk formel Na5O10P3 · nH2O (n = 0 eller 6)

Molekylvekt 367,86

Innhold Ikke under 85,0 % (vannfritt) eller 65,0 % (heksahydrat)

P2O5-innhold Ikke under 56 % og ikke over 59 % (vannfritt) eller ikke under 43 % 
og ikke over 45 % (heksahydrat)

Beskrivelse Hvitt, svakt hygroskopisk granulat eller pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol

B. Positive forsøk for natrium og fosfat

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 9,1 og 10,2

Renhet

Tap ved tørking Vannfritt: Ikke over 0,7 % (105 °C, 1 time)

Heksahydrat: Ikke over 23,5 % (60 °C i 1 time, etterfulgt av tørking 
ved 105 °C i fire timer)

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 %

Høyere polyfosfater Ikke over 1 %

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 451 (ii) PENTAKALIUMTRIFOSFAT

Synonymer Pentakaliumtripolyfosfat

Kaliumtrifosfat

Kaliumtripolyfosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Pentakaliumtrifosfat

Pentakaliumtripolyfosfat

EINECS-nummer 237-574-9

Kjemisk formel K5O10P3

Molekylvekt 448,42

Innhold Ikke under 85 % på tørrstoffbasis

P2O5-innhold Ikke under 46,5 % og ikke over 48 %

Beskrivelse Hvitt, svært hydroskopisk pulver eller granulat

Identifikasjon

A. Løselighet Svært løselig i vann

B. Positive forsøk for kalium og fosfat

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 9,2 og 10,5

Renhet

Glødetap Ikke over 0,4 % (etter tørking ved 105 °C i fire timer etterfulgt av 
kalsinering ved 550 °C i 30 minutter)

Vannuløselig stoff Ikke over 2 %

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 452(i) NATRIUMPOLYFOSFAT

1. LØSELIG POLYFOSFAT

Synonymer Natriumheksametafosfat

Natriumtetrapolyfosfat

Grahams salt

Natriumpolyfosfater, glassaktige

Natriumpolymetafosfat

Natriummetafosfat

Definisjon Løselige natriumpolyfosfater framstilles ved smelting og deretter 
avkjøling av natriumortofosfater. Disse forbindelsene danner en 
klasse av flere amorfe, vannløselige polyfosfater, som består av 
lineære kjeder av metafosfatenheter, (NaPO3)x, der x ≥ 2, avsluttet 
med Na2PO4-grupper. Disse stoffene identifiseres vanligvis ved sitt 
Na2O/P2O5-forhold eller sitt P2O5-innhold. Na2O/P2O5-forholdet 
varierer fra ca. 1,3 for natriumtetrapolyfosfat, der x = ca. 4, til ca. 
1,1 for Grahams salt, som vanligvis kalles natriumheksametafosfat, 
der x = 13 til 18, og til ca. 1,0 for natriumpolyfosfater med høyere 
molekylvekt, der x = 20 til 100 eller mer. Løsningenes pH varierer 
mellom 3,0 og 9,0

Kjemisk betegnelse Natriumpolyfosfat

EINECS-nummer 272-808-3

Kjemisk formel Heterogene blandinger av natriumsalter av lineære, kondenserte 
polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 
ikke er mindre enn 2

Molekylvekt (102)n

P2O5-innhold Ikke under 60 % og ikke over 71 % beregnet som kalsinert stoff

Beskrivelse Fargeløse eller hvite gjennomsiktige flak, granulat eller pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Svært løselig i vann

B. Positive forsøk for natrium og fosfat

C. pH i en 1 %-løsning Mellom 3,0 og 9,0

Renhet

Glødetap Ikke over 1 %

Vannuløselig stoff Ikke over 0,1 %

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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2. ULØSELIG POLYFOSFAT

Synonymer Uløselig natriummetafosfat

Madrells salt

Uløselig natriumpolyfosfat, IMP

Definisjon Uløselig natriummetafosfat er et natriumpolyfosfat med høy molekyl-
vekt bestående av to lange metafosfatkjeder (NaPO3)x som vrir seg i 
spiralform i motsatt retning om samme akse. Na2O/P2O5-forholdet er 
ca. 1,0. pH i en 1:3-suspensjon i vann er ca. 6,5

Kjemisk betegnelse Natriumpolyfosfat

EINECS-nummer 272-808-3

Kjemisk formel Heterogene blandinger av natriumsalter av lineære, kondenserte 
polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 
ikke er mindre enn 2

Molekylvekt (102)n

P2O5-innhold Ikke under 68,7 % og ikke over 70,0 %

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Uløselig i vann, løselig i mineralsyrer og i løsninger av kalium- og 
ammoniumklorid (men ikke natriumklorid)

B. Positive forsøk for natrium og fosfat

C. pH i en 1:3-suspensjon i vann Ca. 6,5

Renhet

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg
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E 452 (ii) KALIUMPOLYFOSFAT

Synonymer Kaliummetafosfat

Kaliumpolymetafosfat

Kurrols salt

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kaliumpolyfosfat

EINECS-nummer 232-212-6

Kjemisk formel (KPO3)n

Heterogene blandinger av kaliumsalter av lineære, kondenserte 
polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 
ikke er mindre enn 2

Molekylvekt (118)n

P2O5-innhold Ikke under 53,5 % og ikke over 61,5 % beregnet som kalsinert stoff

Beskrivelse Fint, hvitt pulver eller krystaller eller fargeløse, glassaktige flak

Identifikasjon

A. Løselighet 1 g løses opp i 100 ml av en 1:25-løsning med natriumacetat

B. Positive forsøk for kalium og fosfat

C. pH i en 1 %-suspensjon Ikke over 7,8

Renhet

Glødetap Ikke over 2 % (105 °C i 4 timer, etterfulgt av kalsinering ved 
550 °C i 30 minutter)

Syklisk fosfat Ikke over 8 % av P2O5-innholdet

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg



2.6.2005 Nr. 27/193EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

E 452 (iv) KALSIUMPOLYFOSFAT

Synonymer Kalsiummetafosfat

Kalsiumpolymetafosfat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Kalsiumpolyfosfat

EINECS-nummer 236-769-6

Kjemisk formel (CaP2O6)n

Heterogene blandinger av kalsiumsalter av kondenserte polyfos-
forsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(n + 1), der n ikke er 
mindre ennn 2

Molekylvekt (198)n

P2O5-innhold Ikke under 71 % og ikke over 73 % beregnet som kalsinert stoff

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse krystaller eller hvitt pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Vanligvis tungt løselig i vann. Løselig i surt medium

B. Positive forsøk for kalsium og fosfat

C. CaO-innhold 27-29,5 %

Renhet

Glødetap Ikke over 2 % (105 °C i 4 timer, etterfulgt av kalsinering ved 550 °C 
i 30 minutter)

Syklisk fosfat Ikke over 8 % av P2O5-innholdet

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 4 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg»
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(2) Følgende tekst om E 650 Sinkacetat, E 943a Butan, E 943b Isobutan, E 944 Propan, E 949 Hydrogen, E 1201 Polyvinylpyrrolidon og E 1202 
Polyvinylpolypyrrolidon innsettes:

«E 650 SINKACETAT

Synonymer Eddiksyre, sinksalt, dihydrat

Definisjon

Kjemisk betegnelse Sinkacetatdihydrat

Kjemisk formel C4H6O4 Zn · 2H2O

Molekylvekt 219,51

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 102 % C4H6O4 Zn · 2H2O

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller fint gråhvitt pulver

Identifikasjon

A. Positive forsøk for acetat og zink

B. pH i en 5 %-løsning Mellom 6,0 og 8,0

Renhet

Uløselig stoff Ikke over 0,005 %

Klorid Ikke over 50 mg/kg

Sulfater Ikke over 100 mg/kg

Alkalier og jordalkalier Ikke over 0,2 %

Flyktige organiske urenheter Består prøven

Jern Ikke over 50 mg/kg

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 20 mg/kg

Kadmium Ikke over 5 mg/kg

E 943a BUTAN

Synonymer n-Butan

Definisjon

Kjemisk betegnelse Butan

Kjemisk formel CH3CH2CH2CH3

Molekylvekt 58,12

Innhold Ikke under 96 %

Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt

Identifikasjon

A. Damptrykk 108,935 kPa ved 20 °C

Renhet

Metan Ikke over 0,15 % v/v

Etan Ikke over 0,5 % v/v

Propan Ikke over 1,5 % v/v
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Isobutan Ikke over 3,0 % v/v

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v

Fuktighet Ikke over 0,005 %

E 943b ISOBUTAN

Synonymer 2-metylpropan

Definisjon

Kjemisk betegnelse 2-metylpropan

Kjemisk formel (CH3)2CH CH3

Molekylvekt 58,12

Innhold Ikke under 94 %

Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt

Identifikasjon

A. Damptrykk 205,465 kPa ved 20 °C

Renhet

Metan Ikke over 0,15 % v/v

Etan Ikke over 0,5 % v/v

Propan Ikke over 2,0 % v/v

n-Butan Ikke over 4,0 % v/v

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v

Fuktighet Ikke over 0,005 %

E 944 PROPAN

Definisjon

Kjemisk betegnelse Propan

Kjemisk formel CH3CH2CH3

Molekylvekt 44,09

Innhold Ikke under 95 %

Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt

Identifikasjon

A. Damptrykk 732,910 kPa ved 20 °C

Renhet

Metan Ikke over 0,15 % v/v

Etan Ikke over 1,5 % v/v

Isobutan Ikke over 2,0 % v/v

n-Butan Ikke over 1,0 % v/v

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v

Fuktighet Ikke over 0,005 %
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E 949 HYDROGEN

Definisjon

Kjemisk betegnelse Hydrogen

EINECS-nummer 215-605-7

Kjemisk formel H2

Molekylvekt 2

Innhold Ikke under 99,9 %

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, meget brannfarlig gass

Renhet

Vann Ikke over 0,005 % v/v

Oksygen Ikke over 0,001 % v/v

Nitrogen Ikke over 0,75 % v/v

E 1201 POLYVINYLPYRROLIDON

Synonymer Polyvidon

PVP

Løselig polyvinylpyrrolidon

Definisjon

Kjemisk betegnelse Polyvinylpyrrolidon, poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-etylen]

Kjemisk formel (C6H9NO)n

Molekylvekt Ikke under 25 000

Innhold Ikke under 11,5 % og ikke over 12,8 % nitrogen (N) på 
tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Løselig i vann og etanol. Uløselig i eter

B. pH i en 5 %-løsning Mellom 3,0 og 7,0

Renhet

Vann Ikke over 5 % (Karl Fischer)

Samlet askeinnhold Ikke over 0,1 %

Aldehyd Ikke over 500 mg/kg (som acetaldehyd)

Fritt N-vinylpyrrolidon Ikke over 10 mg/kg

Hydrazin Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg
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E 1202 POLYVINYLPOLYPYRROLIDON

Synonymer Krospovidon

Kryssbundet polyvidon

Uløselig polyvinylpyrrolidon

Definisjon Polyvinylpolypyrrolidon er et poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-
etylen], som er kryssbundet på en tilfeldig måte. Stoffet framstilles 
ved polymerisasjon av N-vinyl-2-pyrrolidon i nærvær av en kaustisk 
katalysator eller N,N’-divinylimidazolidon. Ettersom det er uløselig 
i alle vanlige løsemidler, kan ikke molekylvekten bestemmes ved 
analyse

Kjemisk betegnelse Polyvinylpyrrolidon, poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-etylen]

Kjemisk formel (C6H9NO)n

Innhold Ikke under 11 % og ikke over 12,8 % nitrogen (N) på tørrstoffbasis

Beskrivelse Et hvitt, hygroskopisk pulver med en svak lukt som ikke er 
ubehagelig

Identifikasjon

A. Løselighet Uløselig i vann, etanol og eter

B. pH i en 1 %-suspensjon i vann Mellom 5,0 og 8,0

Renhet

Vann Ikke over 6 % (Karl Fischer)

Sulfataske Ikke over 0,4 %

Vannløselige stoffer Ikke over 1 %

Fritt N-vinylpyrrolidon Ikke over 10 mg/kg

Fritt-N,N’-divinylimidazolidon Ikke over 2 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1937/2002

av 30. oktober 2002

om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i  
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i  

næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet,

med tilvising til 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(1), sist endra ved kom-
misjonsforordning (EF) nr. 1752/2002(2), særleg artikkel 6 og 
8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det 
gradvis fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i 
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr 
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Grenseverdiar for restmengder kan først fastsetjast etter 
at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle relevante 
opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktu-
elle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmid-
del av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverk-
nad restmengdene har på den industrielle foredlinga av 
næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, 
må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder 
kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i 
kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama 
(målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast 
(restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av 
regelverket til Felleskapet på dette området, bør grense-
verdiane for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev 
i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå 
skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastset-
jast grenseverdiar for muskel- eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fast-
setjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Basisk aluminiumsalicylat og omeprazol bør førast opp i 
vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar 
bør tulatromycin og fenvalerat førast opp i vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2377/90.

8) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å 
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til 
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre 
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(3).

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinær-
preparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i 
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

2005/EØS/27/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 297 av 31.10.2002, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 12.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 264 av 2.10.2002, s. 18. (3) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. oktober 2002.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/61/EF

av 19. juli 2002

om 19. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater (azofargestoffer)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Arbeidet med det indre marked bør gradvis forbe-
dre livskvaliteten, helsevernet og forbrukersikkerheten. 
Tiltakene fastsatt i dette direktiv sikrer et høyt nivå for 
helse- og forbrukervern.

2) Tekstil- og lærvarer som inneholder azofargestoffer, kan 
avgi visse arylaminer, som kan medføre en kreftrisiko.

3) Begrensninger som visse medlemsstater allerede har 
vedtatt eller planlagt når det gjelder bruk av azofargede 
tekstil- og lærvarer, berører gjennomføringen av det indre 
marked og dets virkemåte. Det er derfor nødvendig å 
tilnærme medlemsstatenes lovgivning på dette området 
og endre vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og for-
skrifter om begrensning av markedsføring og bruk av 
visse farlige stoffer og preparater(4).

4) Etter at den ble rådspurt av Kommisjonen, har 
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE) bekreftet at kreftrisikoen som tekstil- og lærva-
rer farget med visse azofargestoffer medfører, gir grunn 
til bekymring.

5) For å verne menneskehelsen bør bruk av farlige azofarge-
stoffer og markedsføring av visse varer farget med slike 
fargestoffer forbys.

6) For tekstilvarer framstilt av gjenvunne fibrer bør en 
høyeste tillatte konsentrasjon på 70 ppm få anvendelse 
på aminene oppført i nr. 43 i vedlegget til direktiv  
 
 
 
 

 
 

76/769/EØF. Dette bør gjelde i en overgangsperiode fram 
til 1. januar 2005 dersom aminene avgis av rester fra tid-
ligere farging av de samme fibrene. Dette vil muliggjøre 
gjenvinning av tekstiler, noe som samlet sett vil ha en 
gunstig virkning på miljøet.

7) Anvendelsen av dette direktiv krever harmoniserte prø-
vingsmetoder. Kommisjonen bør fastsette slike meto-
der i samsvar med artikkel 2a i direktiv 76/769/EØF. 
Prøvingsmetodene bør fortrinnsvis utarbeides på euro-
peisk plan og, dersom det er hensiktsmessig, av Den 
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).

8) På bakgrunn av ny vitenskapelig kunnskap bør prø-
vingsmetodene, herunder prøvingsmetoder for analyse av  
4-aminoazobenzen, gjennomgås på nytt.

9) På bakgrunn av ny vitenskapelig kunnskap bør bestem-
melsene om visse azofargestoffer gjennomgås på nytt, 
særlig med hensyn til nødvendigheten av å inkludere 
andre materialer som ikke omfattes av dette direktiv, 
samt andre aromatiske aminer. Det bør tas særlig hensyn 
til mulige risikoer for barn.

10) Dette direktiv får anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets regelverk om fastsettelse av minstekrav 
for vern av arbeidstakere i rådsdirektiv 89/391/EØF(5) 
og i særdirektiver vedtatt på grunnlag av dette, særlig 
rådsdirektiv 90/394/EØF(6) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/24/EF(7) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres herved som angitt i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Prøvingsmetoder for anvendelse av nr. 43 i vedlegg I til  
direktiv 76/769/EØF skal vedtas av Kommisjonen etter fram-
gangsmåten fastsatt i direktivets artikkel 2a.

2005/EØS/27/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 51 av 9.10.2003, s. 13.
(1) EFT C 89 E av 28.3.2000, s. 67 og  EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 269.
(2) EFT C 204 av 18.7.2000, s. 90.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 7. september 2000 (EFT C 135 av 7.5.2001, 

s. 257), Rådets felles holdning av 18. februar 2002 (EFT C 119 E av 
22.5.2002, s. 7) og europaparlamentsbeslutning av 11. juni 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/91/EF (EFT L 286 av 30.10.2001, s. 27).

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(6) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/38/EF 

(EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66).
(7) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 11. september 2003 vedta og offentliggjøre 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 11. september 2003.

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 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, 19. juli 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX T. PEDERSEN

 President Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nytt nr. 43 skal lyde: 

«43. Azofargestoffer 1. Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper 
kan avgi ett eller flere av de aromatiske aminer oppført i vedlegget i påviselige 
konsentrasjoner, dvs. som overstiger 30 ppm i ferdige varer eller i fargede deler av 
disse ifølge prøvingsmetoden fastsatt i dette direktivs artikkel 2a, skal ikke brukes 
i tekstil- eller lærvarer som kan komme i direkte og langvarig kontakt med huden 
eller munnhulen hos mennesker, for eksempel:

— klær, sengetøy, håndklær, tupeer, parykker, hatter, bleier og andre sanitærartikler, 
soveposer,

— skotøy, hansker, klokkeremmer, håndvesker, punger/lommebøker, 
dokumentmapper, stoltrekk, punger som bæres rundt halsen,

— leker av tekstil eller lær og leker med tilbehør av tekstil eller lær,
— garn og stoffer beregnet på å brukes av sluttforbrukeren.

2. Tekstil- og lærvarene omhandlet i nr. 1 kan ikke markedsføres med mindre de 
oppfyller kravene fastsatt i nevnte nummer.

 Som et unntak fram til 1. januar 2005 får denne bestemmelse ikke anvendelse 
på tekstilvarer framstilt av gjenvunne fibrer dersom aminene avgis av rester fra 
tidligere farging av de samme fibrene, og dersom de oppførte aminene avgis i 
konsentrasjoner under 70 ppm.

3. Senest 11. september 2005 skal Kommisjonen gjennomgå bestemmelsene om 
azofargestoffer på nytt på grunnlag av ny vitenskapelig kunnskap.»

2. I tillegget skal nytt nr. 43 lyde: 

«Nr. 43 — Azofargestoffer

Liste over aromatiske aminer

CAS-nummer Indeks-nummer EF-nummer Stoffer

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamin
4-aminobifenyl
xenylamin

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin

3 95-69-2 202-441-6 4-klor-o-toluidin

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamin

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen
4-amino-2’,3-dimetylazobenzen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 2-amino-4-nitrotoluen

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloranilin

8 615-05-4 210-406-1 4-metoksy-m-fenylendiamin

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metylendianilin
4,4’-diaminodifenylmetan
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CAS-nummer Indeks-nummer EF-nummer Stoffer

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diklorbenzidin
3,3’-diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetoksybenzidin o-
dianisidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetylbenzidin
4,4’ bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metylendi-o-toluidin

14 120-71-8 204-419-1 6-metoksy-m-toluidin 
p-kresidin

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin)
2,2’-diklor-4,4’-metylendianilin

16 101-80-4 202-977-0 4,4’-oksydanilin

17 139-65-1 205-370-9 4,4’-tiodianilin

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin
2-aminotoluen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metyl-m-fenylendiamin

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetylanilin

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin     2-metoksyanilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzen»
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 16. september 2002

om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffet  
difenyleter, oktabromderivat(*)

[meld under nummeret K(2002) 3394]

(2002/755/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

som viser til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved 
eksisterende stoffer(1), særleg artikkel 11 nr. 2, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) Innanfor ramma av forordning (EØF) nr. 793/93 er difenyleter, oktabromderivat fastsett som eit 
prioritert stoff som bør vurderast i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1179/94 av 25. mai 
1994 om den første liste over prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93(2). 
I forordning (EF) nr. 1179/94 er Frankrike og Storbritannia peika ut som rapporterande medlems-
statar for dette stoffet.

2) Dei rapporterande medlemsstatane har fullført vurderinga av dei risikoane som difenyleter, okta-
bromderivat(3) inneber for menneske og miljø, og har gjort framlegg om ein strategi for å avgrense 
desse risikoane i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 av 28. juni 1994 om prin-
sippene for vurdering av risikoer for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar med 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93(4).

3) Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) er vorte rådspurt om risikovurderin-
gane som dei rapporterande medlemsstatane har gjort.

4) Resultata av risikovurderinga er førde opp i vedlegget til denne rekommandasjonen.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne rekommandasjonen, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet 
som er oppnemnt i medhald av artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

2005/EØS/27/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 249 av 17.9.2002, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2003 av 
20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 13.

(1)  TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2)  TEF L 131 av 26.5.1994, s. 3.
(3)  Den fullstendige risikovurderingsrapporten er offentleg tilgjengeleg i den forma som han vart send over til Kommisjonen i av 

dei rapporterande medlemsstatane. Eit kort samandrag er òg tilgjengeleg. Begge dokumenta er å finne på nettstaden til Det 
europeiske kjemikaliekontoret, Instituttet for helse- og forbrukarvern ved Det felles forskingssenteret i Ispra, Italia (http://ecb.jrc.
it/regulation-results/).

(4)  TEF L 161 av 29.6.1994, s. 3.
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TILRÅR FØLGJANDE:

1.  Alle sektorar der det går føre seg import, produksjon, transport, lagring, iblanding i eit preparat eller 
andre former for handsaming, bruk, disponering eller attvinning av det følgjande stoffet:

— difenyleter, oktabromderivat

  CAS-nr. 32536-52-0

  EINECS-nr. 251-087-9

 skal ta omsyn til resultata av risikovurderinga som er førde opp i vedlegget.

2.  Strategien for risikoreduksjon som det er gjort greie for i del II i vedlegget, bør gjennomførast.

Utferda i Brussel, 16. september 2002.

  For Kommisjonen

  Margot WALLSTRÖM

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Difenyleter, oktabromderivat eller oktabromdifenyleter

CAS-nr.  32536-52-0

EINECS-nr.  251-087-9

Rapporterande medlemsstatar: Frankrike og Storbritannia

Klassifisering: Enno ikkje klassifisert

Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som dei rapporterande medlemsstatane har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stoffet 
i hovudsak nytta som flammehemmande stoff i plast- og tekstilindustrien.

I. RISIKOVURDERING

A. Menneskehelsa

Konklusjonen av risikovurderinga for

ARBEIDSTAKARAR

1. er at det er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving. Det må leggjast fram opplysningar om korleis 
transthyretin-T4 konkurrerer med oktabromdifenyleter, om kor store mengder kommersielt oktabromdifenyleter 
som vert utskilde i morsmjølk, og om verknadene av langvarig eksponering, og

2. at risikoane må reduserast. Det skal takast omsyn til risikoreduserande tiltak som allereie er sette i verk. Denne 
konklusjonen gjeld for framstillinga (pakking og reingjering) og for tilverkinga av samansetnaden og inndelinga i 
parti (tømming av sekker). Det er uro for:

– systemiske verknader etter fleire gongers innanding og hudeksponering,

– lokale verknader i luftvegane etter fleire gongers eksponering ved innanding, og

–  verknader på forplantingsevna til kvinner ved fleire gongers innanding og hudeksponering.

Konklusjonen av risikovurderinga for

FORBRUKARAR

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde.

Eksponeringa av forbrukarane vert rekna for å vere svært liten.

Konklusjonen av risikovurderinga for

EKSPONERING AV MENNESKE GJENNOM MILJØET

er at det er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving.

Det trengst nærmare opplysningar om utslepp i miljøet som følgje av bruk og om overføring frå jorda til planter, og 
om kor store mengder kommersielt oktabromdifenyleter som vert utskilde i morsmjølk og kumjølk. Avhengig av dei 
resultata som industrien legg fram om utskiljing av produktet i mjølk, kan det verte krav om fleire opplysningar. Det 
er naudsynt med opplysningar om eksponering frå lokale og regionale kjelder med omsyn til konsentrasjonen av okta-
bromdifenyleter i kumjølk. Det må leggjast fram opplysningar om korleis transthyretin-T4 konkurrerer med oktabrom-
difenyleter og om verknadene av langvarig eksponering.

Konklusjonen av risikovurderinga for

MENNESKEHELSA (FYSISK-KJEMISKE EIGENSKAPAR) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde.

B. Miljøet

Konklusjonen av risikovurderinga for

MILJØET

1. er at det er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving. Denne konklusjonen omfattar risikoen for 
sekundærforgifting frå alle kjelder av oktabromdifenyleter. Det er mogleg at den PEC/PNEC-metoden som no vert 
nytta for å fastsetje sekundærforgifting, ikkje er føremålstenleg med omsyn til både PEC og PNEC, og at risikoen 
eventuelt vert undervurdert. Dette spørsmålet må granskast nærmare.
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 Eit anna aspekt ved sekundærforgifting er at sjølv om stoffet er persistent, finst det prov på at det under visse 
tilhøve kan brytast ned til meir giftige og bioakkumulerande sambindingar.

 Det er stor uvisse om den aktuelle framgangsmåten for vurdering av risiko er eigna for sekundærforgifting og 
bromuttrekk. Den samla uvissa fører til ei viss uro over moglege langtidsverknader på miljøet som er vanskelege 
å sjå på førehand. Det er ikkje mogleg å seie på eit vitskapleg grunnlag om det ligg føre nokon risiko for miljøet 
no, eller om det vil gjere det i framtida.

 Denne uvissa er nok til å godtgjere risikoreduserande tiltak som byggjer direkte på dei opplysningane som er lagde 
fram i risikovurderinga.

2. er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen gjeld for dei vurderingane som er gjennomførde 
ved den alminnelege PEC/PNEC-metoden, om kva risiko rein oktabromdifenyleter frå alle slags kjelder inneber 
for vassmiljøet (overflatevatn, sediment og reinseanlegg) og miljøet på land og i lufta (medrekna vurderinga av 
heksabromdifenyleter-delen).

3. at risikoane må reduserast. Det skal takast omsyn til risikoreduserande tiltak som alt er sette i verk. Denne kon-
klusjonen gjeld for vurderinga av sekundærforgifting gjennom meitemark av heksabromdifenyleter-delen i det 
kommersielle produktet oktabromdifenyleter ved bruk i samband med polymerar.

II. STRATEGI FOR AVGRENSING AV RISIKOANE

For EKSPONERING AV MENNESKE GJENNOM MILJØET:

Resultatet av risikovurderinga for menneskehelsa med omsyn til eksponering gjennom miljøet er at det er naudsynt med 
nærmare opplysningar og/eller prøving, men medlemsstatane har slått fast at det er uvisse med omsyn til utgreiinga 
av risikoen for spedbarn som vert eksponerte for kommersiell oktabromdifenyleter gjennom morsmjølk eller kumjølk. 
Det er særleg uro over at det vil ta lang tid å samle inn opplysningane, og at den meir korrekte risikovurderinga sidan 
vil vise at det ligg føre ein risko for spedbarn som vert amma. Alle risikoreduserande tiltak som det vert gjort framlegg 
om for stoffet, må ta omsyn til uroa over at spedbarn vert eksponerte gjennom mjølk.

For ARBEIDSTAKARAR:

Det gjeldande regelverket på fellesskapsplan for vern av arbeidstakarar vert vanlegvis rekna for å gje ei tilstrekkeleg 
ramme for å avgrense risikoane i samband med stoffet i det omfanget som er naudsynt.

Innanfor denne ramma vert det tilrådd fastsetjing av grenseverdiar på fellesskapsplan for eksponering for stoffet i 
arbeidet. Inntil det vert vedteke grenseverdiar på fellesskapsplan for eksponering for stoffet i arbeidet, bør eksponeringa 
i arbeidet reduserast så mykje som det er teknisk mogleg. Det bør vurderast om stoffet kan nyttast i former som ikkje 
kan innandast (pelletar osv.) i staden for i pulverform. Om det er naudsynt med slike tiltak, vil vere avhengig av utfallet 
av framlegga om vern av menneskehelsa og miljøet.

For MILJØET:

Det bør vurderast på fellesskapsplan om det skal innførast restriksjoner på marknadsføring og bruk for å verne miljøet 
mot bruk av oktabromdifenyleter.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/45/EF

av 25. juni 2002

om 20. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om avgrensing av marknadsføring og bruk av visse  
farlege stoff og preparat (klorerte parafinar med kort kjedelengd)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, særleg artikkel 95,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i traktaten(3), på grunnlag av det felles framlegget frå 
Forliksutvalet av 22. april 2002, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Dei føresegnene som visse medlemsstatar har vedteke eller planlagt for bruk av klorerte parafinar med 
kort kjedelengd (SCCP) i samsvar med PARCOM-avgjerd 95/1 (konvensjonen om kamp mot havurei-
ning ved utslepp frå land), har direkte innverknad på gjennomføringa av og verkemåten til den indre 
marknaden. Difor er det naudsynt å tilnærme lovgjevinga til medlemsstatane på dette området, og føl-
gjeleg endre vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(4), 
samstundes som det vert teke omsyn til risikovurderingar i Fellesskapet og relevante vitskaplege prov 
som støttar PARCOM-avgjerd 95/1.

2) SCCP er klassifisert som farleg for miljøet, ettersom det er veldig giftig for vassorganismar og kan føre 
til langtidsskadeverknader i vassmiljøet.

3) Kommisjonen har vedteke ein rekommandasjon innanfor ramma av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 
av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(5) der han tilrår særlege 
tiltak for å avgrense bruken av SCCP, særleg i skjerevæsker og etterhandsamingsmiddel for lêr, for å 
verne vassmiljøet.

4) Annan bruk av alle klorerte parafinar skal vurderast i lys av relevant vitskapleg kunnskap, særleg med 
omsyn til utslepp som inneheld klorerte parafinar. Kommisjonen bør leggje fram eigna framlegg for å 
minske slik bruk.

5) Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) gav 27. november 1998 fråsegna si om dei 
risikoane ved SCCP som det er vist til i rekommandasjonen.

2005/EØS/27/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 177 av 6.7.2002, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2003 av 20. 
juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 14.

(1) TEF C 337 E av 28.11.2000, s. 138 og TEF C 213 E av 31.7.2001, s. 296.
(2) TEF C 116 av 20.4.2001, s. 27.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 1. februar 2001 (TEF C 267 av 21.9.2001, s. 41), felles haldning frå Rådet av 27. juni 2001 (TEF C 301 av 

26.10.2001, s. 39), europaparlamentsavgjerd av 29. november 2001 (enno ikkje kunngjord i TEF) og rådsavgjerd av 21. mai 2002.
(4) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endra ved kommisjonsdirektiv 99/77/EF (TEF L 207 av 6.8.1999, s. 18).
(5) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1.
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6) Dette direktivet rører ikkje ved regelverket til Fellesskapet om vern av tryggleiken og helsa til 
arbeidstakarane på arbeidsplassen, særleg rådsdirektiv 89/391/EF av 12. juni 1989 om iverkset-
ting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1) og rådsdirektiv  
98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband 
med kjemiske agensar på arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 89/391/EØF)(2) —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 76/7697EØF skal nytt nr. 42 lyde:

«42. Kloralkaner, C10-C13 (kortkjedede 
klorerte parafiner)

1. Kan ikke markedsføres som stoffer eller som bestanddeler 
i andre stoffer eller preparater i høyere konsentrasjoner enn 
1 %

— til metallbearbeiding,

— til fetting av lær.

2. Innen 1. januar 2003 skal all annen bruk av SCCP vurderes 
på nytt av Kommisjonen, i samarbeid med medlemsstatene 
og OSPAR-kommisjonen og i lys av alle relevante nye 
vitenskaplige data om helse- og miljørisikoer ved SCCP.

Europaparlamentet skal informeres om resultatene av denne 
vurderingen.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 6. juli 2001 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naud-
synte for å rette seg etter dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Dei skal nytte desse føresegnene seinast frå 6. januar 2004.

2. 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.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Luxembourg, 25. juni 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. MATAS I PALOU

 President Formann

(1) TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/62/EF

av 9. juli 2002

om niende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om  
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse 

farlige stoffer og preparater (organiske tinnforbindelser)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/91/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved rådsdirektiv 
89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF(4) om femte tilpas-
ning til den tekniske utvikling av vedlegg I til direktiv 
76/769/EØF forbyr bruk av organiske tinnforbindelser 
i grohemmende midler på skrog til båter med lengde på 
mindre enn tjuefem meter og på fartøyer, uansett lengde, 
som hovedsakelig brukes på innlands vannveier. I nevnte 
direktiv anbefales det at bestemmelsene om organiske 
tinnforbindelser som brukes i grohemmende midler, gjen-
nomgås på nytt idet det fullt ut tas hensyn til utviklingen 
i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), og sær-
lig til anbefalingen fra organisasjonens komité for vern 
av havmiljøet om et verdensomspennende forbud mot 
anvendelse av organiske tinnforbindelser som virker som 
biocider i grohemmende systemer på skip fra 1. januar 
2003.

2) Vitenskapelige undersøkelser har vist at visse grohem-
mende systemer som brukes på skip, utgjør en betydelig 
risiko for vannmiljøet. En internasjonal IMO-konvensjon 
om regulering av skadelige grohemmende systemer, 
vedtatt på en diplomatkonferanse i IMO i oktober 2001, 
inneholder et forbud fra 1. januar 2003 mot at organiske 
tinnforbindelser som virker som biocider i grohemmende 
produkter, anvendes eller anvendes på nytt på skip.

3) Forbudet mot anvendelse eller ny anvendelse av orga-
niske tinnforbindelser berører direkte det indre markeds 
virkemåte med hensyn til organiske tinnforbindelser, og 
det er derfor nødvendig å tilnærme medlemsstatens lov-
givning på dette området og derfor også å endre vedlegg 
I til direktiv 76/769/EØF, og særlig direktiv 1999/51/EF.

4) En europaparlaments- og rådsforordning vil omhandle 
tiltak som får anvendelse på fartøyer som er behandlet 
med organiske tinnforbindelser.

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF(5) regulerer 
lystfartøyer, og slike fartøyer skal derfor omfattes av 
samme restriksjoner som andre båter.

6) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
minstekrav til vern av arbeidstakere som fastsatt i rådsdi-
rektiv 89/391/EØF(6) og i særdirektiver vedtatt i henhold 
til nevnte direktiv, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF(7), 
sist endret ved direktiv 1999/38/EF(8), og rådsdirektiv  
98/24/EF(9) om vern av helsa og tryggleiken til arbeids-
takarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 
arbeidsplassen.

7) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
bruk av organiske tinnforbindelser i plaststoffer som 
kommer i kontakt med næringsmidler som fastsatt i 
kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 23. februar 1990 om 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme 
i kontakt med næringsmidler(10), sist endret ved direktiv 
2002/17/EF(11).

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalel-
se fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer 
på området farlige stoffer og preparater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske 
utvikling som fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

2005/EØS/27/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 183 av 12.7.2002, s. 58, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 14.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(2) EFT L 286 av 30.10.2001, s. 27.
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22. 

(5) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. 
(6) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 
(7) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1. 
(8) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66. 
(9) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 
(10) EFT L 349 av 13.12.1990, s. 26. 
(11) EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19. 
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2002 vedta og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. De skal anvende disse 
bestemmelsene fra 1. januar 2003.

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 med-
lemsstatene.

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, 9. juli 2002.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen

______

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 21 lyde:

«Organiske tinnforbindelser 1. Kan ikke markedsføres som stoffer og bestanddeler i preparater når 
de virker som biocider i grohemmende maling med bestanddeler som 
ikke er bundet sammen kjemisk («free association paint»).

2. Kan ikke markedsføres eller brukes som stoffer og bestanddeler 
i preparater som virker som biocider for å hindre begroing med 
mikroorganismer, planter eller dyr på:

a) alle fartøyer, uansett lengde, som skal brukes på havet, i kystfart, 
i elvemunninger og på innlands vannveier og innsjøer,

b) merder, flottører, garn og andre apparater eller utstyr som brukes 
i fiske- og skjelloppdrett,

c) apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann.

3. Er ikke tillatt som stoffer eller bestanddeler i preparater beregnet på 
bruk i behandling av spillvann fra industri.»
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON
av 4. juli 2002

om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffa o-anisidin  
og 1,4-dioksan(*)

[meld under nummeret K(2002) 2486]

(2002/575/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,

som viser til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(1), særleg artikkel 11 nr. 2, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsett 
kva for ein framgangsmåte som den rapporterande med-
lemsstaten som er peika ut, skal følgje ved risikovurde-
ring av stoffa i listene over prioriterte stoff.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) er det i sam-
svar med forordning (EØF) nr. 793/93 fastlagt prinsipp 
for vurdering av dei risikoane som eksisterande stoff 
inneber for menneske og miljø.

3) Etter å ha vurdert dei risikoane som eit prioritert stoff 
inneber for menneske og miljø, skal den rapporterande 
medlemsstaten om naudsynt leggje fram ein strategi for 
å avgrense desse risikoane, medrekna kontrolltiltak og/
eller overvakingsprogram.

4) Etter artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 skal resul-
tata av risikovurderinga av dei prioriterte stoffa og den 
tilrådde strategien vedtakast på fellesskapsplan etter den 
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 15, og kunngje-
rast av Kommisjonen.

5) I artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsett at 
føresegnene i den nemnde forordninga skal nyttast med 
atterhald for regelverket til Fellesskapet om vern av for-
brukarar og om tryggleik og vern av helsa til arbeidsta-
karar på arbeidsplassen, særleg rådsdirektiv 98/24/EF om 
vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen(3), 
rådsdirektiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne 
mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer i 
arbeidet(4) og rådsdirektiv 92/85/EØF om iverksetting av 
tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

 
 
 
 
 
 

for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har 
født eller som ammer(5).

6) Den andre lista over prioriterte stoff som krev særskild 
merksemd, vart vedteken ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2268/95(6). Denne andre lista inneheld m.a. ei 
vurdering av følgjande stoff:

 — o-anisidin,

 — 1,4-dioksan.

7) Dei rapporterande medlemsstatane har fullført vurderinga 
av dei risikoane som dei to førnemnde stoffa inneber for 
menneske og miljø(7), og har der det er naudsynt gjort 
framlegg om strategiar for å avgrense desse risikoane.

8) Resultata av risikovurderinga av dei to aktuelle stoffa 
og dei tilrådde strategiane for reduksjon av risikoane for 
desse stoffa bør vedtakast på fellesskapsplan.

9) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 793/93 skal Kommisjonen ta omsyn til resultata av 
risikovurderinga og den tilrådde strategien for å avgrense 
risikoane når han gjer framlegg om fellesskapstiltak inn-
anfor ramma av rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om begrensning av markedsføring og bruk av visse far-
lige stoffer og preparater(8), innanfor ramma av rådsdi-
rektiv 98/24/EØF og innanfor ramma av andre relevante 
eksisterande fellesskapsdokument. 

10) Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE) er vorte rådspurt og har gjeve fråsegn om dei 
vurderingsrapportane som det er vist til i denne rekom-
mandasjonen. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne rekommandasjonen, er 
i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 
medhald av artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

2005/EØS/27/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 11.7.2002, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 14.

(1) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2) TEF L 161 av 29.6.1994, s. 3.
(3) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11.
(4) TEF L 196 av 26.7.1990, s. 1.

(5) TEF L 348 av 28.11.1992, s. 1.
(6) TEF L 231 av 28.9.1995, s. 18.
(7) Dei fullstendige risikovurderingsrapportane er offentleg tilgjengelege i 

den forma som dei vart sende over til Kommisjonen i av dei rapporterande 
medlemsstatane. Korte samandrag er òg tilgjengelege. Begge dokumenta 
er å finne på nettstaden til Det europeiske kjemikaliekontoret, Instituttet 
for helse- og forbrukarvern ved Det felles forskingssenteret i Ispra, Italia 
(http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/).

(8) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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TILRÅR FØLGJANDE:

1. Alle sektorar der det går føre seg import, produksjon, 
transport, lagring, iblanding i eit preparat eller andre for-
mer for handsaming, bruk, disponering eller attvinning av 
dei følgjande stoffa:

— o-anisidin

 CAS-nr. 90-04-0

 EINECS-nr. 201-963-1

— 1,4-dioksan

 CAS-nr. 123-91-1

 EINECS-nr. 204-661-8

 skal ta omsyn til resultata av risikovurderinga slik dei er 
samanfatta i avsnitt I (menneskehelsa/miljøet) i del 1 og 

2 i vedlegget til denne rekommandasjonen, og eventu-
elt innarbeide dei i tryggleiksdatablada(1). Desse resul-
tata er vortne utarbeidde etter vurdering av fråsegnene 
frå Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE)(2). 

2.  Dei strategiane for reduksjon av risikoar som det er gjort 
greie for i avsnitt II (strategi for avgrensing av risikoane) 
i del 1 og 2 i vedlegget til denne rekommandasjonen, bør 
gjennomførast.

Utferda i Brussel, 4. juli 2002.

  For Kommisjonen

  Margot WALLSTRÖM

  Medlem av Kommisjonen

(1) I samsvar med føresegnene i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om 
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffer (TEF L 196 av 1.8.1967, s. 1), kommisjonsdirektiv 
 91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen 
med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen av 
artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF (TEF L 76 av 22.3.1991, s. 35), 
rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken 
til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 
arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv  
89/391/EØF) (TEF L 131, 5.5.1998, s. 11) og europaparlaments- og rådsdirektiv  
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 
(TEF L 200 av 30.7.1999, s  1).

(2) Risikovurderingsrapportane er vortne granska av CSTEE, og fråsegnene 
deira er å finne på følgjande Internett-adresse: http://europa.eu.int/comm/
food/fs/sc/sct/outcome_en.html.
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VEDLEGG

DEL 1

CAS-nr. 90-04-0 EINECS-nr. 201-963-1

Molekylformel:   C7H9NO

EINECS-namn:   o-anisidin

IUPAC-namn:   1-amino-2-metoksybenzen

Rapporterande medlemsstat:   Austerrike

Klassifisering(1):   Carc. Cat. 2; R45
  Muta. Cat. 3; R68
  T; R23/24/25

_________
(1)  Klassifiseringa av stoffet er fastsett ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske 

utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer (TEF L 225 av 21.8.2001, s. 1).

Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som den rapporterande medlemsstaten har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stof-
fet nytta som mellomprodukt i framstillinga av fargestoff og pigment. Det har ikkje vore mogleg å skaffe opplysningar 
om bruken av den samla stoffmengda som vert framstilt i eller importert til Det europeiske fellesskapet. Difor kan det 
finnast bruksområde som ikkje er omfatta av denne risikovurderinga.

Dette stoffet er ikkje tilstrekkeleg granska med omsyn til sensibilisering, og er ikkje granska for reproduksjonstoksisitet. 
Risikovurderinga inneheld difor inga vurdering av helserisikoen med omsyn til desse verknadene. Det har ikkje vore 
krav om slike granskingar ettersom stoffet har vore fastsett som eit kreftframkallande stoff utan terskelverdi.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKEHELSA

Konklusjonen av risikovurderinga for

arbeidstakarar

er at det må gjerast særlege tiltak for å avgrense risikoane. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå

— uro over allmenn systemisk giftverknad, mutagenitet og kreftframkallande eigenskapar som følgje av eksponering 
ved installering av røyr for gasstrykkutjamning under foredlinga av stoffet.

Det kan ikkje utelukkast at det finst risikoar ved andre former for eksponering, ettersom stoffet er fastsett som eit kreft-
framkallande stoff utan terskelverdi. Det bør granskast om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire 
særlege tiltak lèt seg gjennomføre i teori og i praksis. Risikovurderinga viser likevel at risikoen allereie er låg. Det bør 
takast omsyn til dette når det vert vurdert om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire særlege tiltak 
for risikoreduksjon lèt seg gjennomføre i teori og i praksis.

Konklusjonen av risikovurderinga for

forbrukarar

er at det må gjerast særlege tiltak for å avgrense risikoane. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå

— uro over allmenn systemisk giftverknad, mutagenitet og kreftframkallande eigenskapar som følgje av hudekspone-
ring for tekstilar som er farga med fargestoff som er baserte på stoffet,

— moglege problem med allmenn systemisk giftverknad, mutagenitet og kreftframkallande eigenskapar med omsyn 
til småbarn som følgje av hudeksponering for tekstilar som er farga med fargestoff som er baserte på stoffet.

Det kan ikkje utelukkast at det finst risikoar ved andre former for eksponering, ettersom stoffet er fastsett som eit kreft-
framkallande stoff utan terskelverdi. Det bør granskast om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire 
særlege tiltak lèt seg gjennomføre i teori og i praksis. Risikovurderinga viser likevel at risikoen allereie er låg. Det bør 
takast omsyn til dette når det vert vurdert om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire særlege tiltak 
for risikoreduksjon lèt seg gjennomføre i teori og i praksis.

Konklusjonen av risikovurderinga for



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/216 2.6.2005

eksponering av menneske gjennom miljøet 

er at det må gjerast særlege tiltak for å avgrense risikoane. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at det ikkje kan 
utelukkast at det finst risikoar ved andre former for  eksponering ettersom stoffet er fastsett som eit kreftframkallande 
stoff utan terskelverdi. Det bør granskast om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire særlege tiltak 
lèt seg gjennomføre i teori og i praksis. Risikovurderinga viser likevel at risikoen allereie er låg. Det bør takast omsyn 
til dette når det vert vurdert om dei eksisterande kontrollane er tilstrekkelege, og om fleire særlege tiltak for risikoreduk-
sjon lèt seg gjennomføre i teori og i praksis.

Konklusjonen av risikovurderinga for

menneskehelsa (fysisk-kjemiske eigenskapar) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

B. MILJØET

Konklusjonen av risikovurderinga for

lufta, økosystem i vatn og økosystem på land 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

mikroorganismar i reinseanlegg 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

II. STRATEGI FOR AVGRENSING AV RISIKOANE

For arbeidstakarar

Det gjeldande regelverket på fellesskapsplan for vern av arbeidstakarar, og særleg direktiv 90/394/EØF om vern av 
arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet, vert vanlegvis rekna for å gje ei 
tilstrekkeleg ramme for avgrensing av risikoane i samband med stoffet i det omfanget som er naudsynt, og vert difor 
nytta. Innanfor denne ramma vert dei aktuelle selskapa minte på dei pliktene dei har til å sikre at eksponering på 
arbeidsplassen som kjem frå montering av gassutlikningsrøyr, vert avgrensa til eit så lågt nivå som teknisk mogleg, 
og at det vert nytta alternative framgangsmåtar og/eller avløysingsstoff som ikkje er farlege eller er mindre farlege for 
helsa og tryggleiken til arbeidstakarane.

For forbrukarar

Framlegget til den 19. endringa av direktiv 76/769/EØF med omsyn til avgrensing av marknadsføring og bruk av azo-
fargestoff er rekna for effektivt å redusere risikoen for avgjeving av o-anisidin frå farga tekstilar og klede. Difor bør 
denne endringa gjennomførast så snøgt som råd. Høvelege overvakingsprogram skal sikre at tiltaket er effektivt.

DEL 2

CAS-nr. 123-91-1 EINECS-nr. 204-661-8

Molekylformel:  C4H8O2

EINECS-namn:  1,4-dioksan

Rapporterande medlemsstat:  Nederland

Klassifisering(2):  F; R11-19
Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37
R66

_________
(2)  Klassifiseringa av stoffet er fastsett ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske 

utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer (TEF L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som den rapporterande medlemsstaten har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stof-
fet i hovudsak nytta som prosessløysemiddel i framstillinga av plantevernmiddel, magnetband, klebemiddel og andre 
produkt. Det har ikkje vore mogleg å skaffe opplysningar om bruken av den samla stoffmengda som vert framstilt i 
eller importert til Det europeiske fellesskapet. Difor kan det finnast bruksområde som ikkje er omfatta av denne risi-
kovurderinga.

I risikovurderinga er det fastsett andre eksponeringskjelder for stoffet med omsyn til menneske og miljø. Dette gjeld 
særleg når stoffet vert danna som eit biprodukt i ei rekkje industriprosessar, som t.d. etoksyleringsreaksjonar, som ikkje 
er eit resultat av livssyklusen til stoffet som er framstilt i eller importert til Det europeiske fellesskapet. Vurdering 
av risikoane ved desse formene for eksponering høyrer ikkje inn under denne riskovurderinga. Den fullstendige risi-
kovurderingsrapporten som vart send over til Kommisjonen av den rapporterande medlemsstaten, inneheld likevel 
opplysningar om desse risikoane.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKEHELSA

Konklusjonen av risikovurderinga for

arbeidstakarar

er at det må gjerast særlege tiltak for å avgrense risikoane. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå

— uro over tap av feittvev med påfølgjande skadeverknad på huda som følgje av eksponering ved produksjon, iblan-
ding og bruk av stoffet eller av eit produkt som inneheld stoffet,

— uro over allmenn systemisk giftverknad og kreftframkallande eigenskapar som følgje av hudeksponering ved bruk 
av stoffet i reingjeringsmiddel,

— uro over allmenn systemisk giftverknad og kreftframkallande eigenskapar som følgje av innandingseksponering 
ved tilverking av stoffet.

Konklusjonen av risikovurderinga for

forbrukarar og menneske som vert eksponerte gjennom miljøet 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

menneskehelsa (fysisk-kjemiske eigenskapar) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

B. MILJØET

Konklusjonen av risikovurderinga for

lufta, økosystem i vatn og økosystem på land 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

mikroorganismar i reinseanlegg 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.
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II. STRATEGI FOR AVGRENSING AV RISIKOANE

For arbeidstakarar

Det gjeldande regelverket på fellesskapsplan for vern av arbeidstakarar vert vanlegvis rekna for å gje ei tilstrekkeleg 
ramme for å avgrense risikoane i samband med stoffet i det omfanget som er naudsynt.

Innanfor denne ramma vert følgjande tilrådd:

— utarbeiding av grenseverdiar på fellesskapsplan for eksponering for stoffet i arbeidet.

________________
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 4. juli 2002

om resultata av risikovurderinga for stoffa etylacetoacetat, 4-klor-o-kresol og  
disteryl-dimetyl-ammoniumklorid(*)

[meld under nummeret K(2002) 2490]

(2002/576/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES- 
SKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske felles-
skapet,

som viser til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(1), særleg artikkel 11 nr. 2, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsett 
kva for ein framgangsmåte som den rapporterande med-
lemsstaten som er peika ut, skal følgje ved risikovurde-
ring av stoffa i listene over prioriterte stoff.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) er det i sam-
svar med forordning (EØF) nr. 793/93 fastlagt prinsipp 
for vurdering av dei risikoane som eksisterande stoff 
inneber for menneske og miljø.

3) Etter å ha vurdert dei risikoane som eit prioritert stoff 
inneber for menneske og miljø, skal den rapporterande 
medlemsstaten om naudsynt leggje fram ein strategi for 
å avgrense desse risikoane, medrekna kontrolltiltak og/
eller overvakingsprogram.

4) Etter artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 skal resul-
tata av risikovurderinga av dei prioriterte stoffa og den 
tilrådde strategien vedtakast på fellesskapsplan etter den 
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 15, og kunngje-
rast av Kommisjonen.

5) I artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsett at 
føresegnene i den nemnde forordninga skal nyttast med 
atterhald for regelverket til Fellesskapet om vern av for-
brukarar og om tryggleik og vern av helsa til arbeidsta-
karar på arbeidsplassen, særleg rådsdirektiv 98/24/EF om 
vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen(3), 
rådsdirektiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne 
mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer 
i arbeidet(4) og rådsdirektiv 92/85/EØF om iverksetting  

av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplas-
sen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig 
har født eller som ammer(5).

6) Den første lista over prioriterte stoff som krev særskild 
merksemd, vart vedteken ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1179/94(6). Denne lista inneheld m.a. ei vurde-
ring av følgjande stoff:

— etylacetoacetat,

— 4-klor-o-kresol,

— disteryl-dimetyl-ammoniumklorid.

7) Dei rapporterande medlemsstatane har fullført vurderin-
ga av dei risikoane som dei tre førnenmnde stoffa inneber 
for menneske og miljø(7).

8) Resultata av risikovurderinga av dei tre aktuelle stoffa 
og dei tilrådde strategiane for reduksjon av risikoane for 
desse stoffa bør vedtakast på fellesskapsplan.

9) Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE) er vorte rådspurt og har gjeve fråsegn om dei 
vurderingsrapportane som det er vist til i denne rekom-
mandasjonen(8). 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne rekommandasjonen, er 
i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 
medhald av artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

TILRÅR FØLGJANDE:

Alle sektorar der det går føre seg import, produksjon, transport, 
lagring, iblanding i eit preparat eller andre former for hand-
saming, bruk, disponering eller attvinning av dei følgjande 
stoffa:

— etylacetoacetat,

 CAS-nr. 141-97-9

 EINECS-nr. 205-516-1

2005/EØS/27/31

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 11.7.2002, s. 35, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 14.

(1) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2) TEF L 161 av 29.6.1994, s. 3.
(3) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11.
(4) TEF L 196 av 26.7.1990, s. 1.

(5) TEF L 348 av 28.11.1992, s. 1.
(6) TEF L 131 av 26.5.1994, s. 3.
(7) Dei fullstendige risikovurderingsrapportane er offentleg tilgjengelege i 

den forma som dei vart sende over til Kommisjonen i av dei rapporterande 
medlemsstatane. Korte samandrag er òg tilgjengelege. Begge dokumenta 
er å finne på nettstaden til Det europeiske kjemikaliekontoret, Instituttet 
for helse- og forbrukarvern ved Det felles forskingssenteret i Ispra, Italia 
(http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/).

(8) Risikovurderingsrapportane er vortne granska av CSTEE. Fråsegnene frå 
CSTEE er å finne på følgjande Internett-adresse: http://europa.eu.int/comm/
food/fs/sc/sct/outcome_en.html.
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— 4-klor-o-kresol

 CAS-nr. 1570-64-5

 EINECS-nr. 216-381-3

— disteryl-dimetyl-ammoniumklorid.

 CAS-nr. 107-64-2

 EINECS-nr. 203-508-2

skal ta omsyn til resultata av risikovurderinga slik dei er 
samanfatta i del 1, 2 og 3 i vedlegget til denne rekommandasjo-

nen, og eventuelt innarbeide dei i tryggleiksdatablada(1). Desse 
resultata er vortne utarbeidde etter vurdering av fråsegnene frå 
Vitskapsutvalet for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE).

Utferda i Brussel, 4. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

(1) I samsvar med føresegnene i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om 
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffer (TEF L 196 av 1.8.1967, s. 1), kommisjonsdirektiv  
91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen 
med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen av 
artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF (TEF L 76 av 22.3.1991, s. 35), 
rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken 
til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 
arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv  
89/391/EØF) (TEF L 131, 5.5.1998, s. 11) og europaparlaments- og rådsdirektiv  
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 
(TEF L 200 av 30.7.1999, s. 1).
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VEDLEGG

DEL 1

CAS-nr. 141-97-9 EINECS-nr. 205-516-1

Molekylformel:  C6H10O3

EINECS-namn:  Etylacetoacetat

Rapporterande medlemsstat:  Tyskland

Klassifisering(1):  Ikkje klassifisert

________

(1)  På grunnlag av dei opplysningane som er tilgjengelege, er det ikkje grunnlag for ei klassifisering av stoffet etter dei kriteria som 
er fastsette i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer (EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1).

Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som den rapporterande medlemsstaten har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stoffet 
i hovudsak nytta som mellomprodukt i framstillinga av plantevernmiddel, stabilisatorar, tilsetjingsstoff, katalysatorar og 
andre produkt. Det vert òg nytta i ei rekkje hushaldsprodukt og kosmetikkprodukt, som tilsetjingsstoff i næringsmiddel, 
i framstilling av fargefilm, som papirimpregneringsmiddel og som løysemiddel i måling og lakk. Det har ikkje vore 
mogleg å skaffe opplysningar om bruken av den samla stoffmengda som vert framstilt i eller importert til Det euro-
peiske fellesskapet. Difor kan det finnast bruksområde som ikkje er omfatta av denne risikovurderinga.

RISIKOVURDERING

A. MENNESKEHELSA

Konklusjonen av risikovurderinga for

arbeidstakarar, forbrukarar og menneske som vert eksponerte gjennom miljøet 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

menneskehelsa (fysisk-kjemiske eigenskapar) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

B. MILJØET

Konklusjonen av risikovurderinga for

lufta, økosystem i vatn og økosystem på land 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

mikroorganismar i reinseanlegg 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.
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DEL 2

CAS-nr. 1570-64-5 EINECS-nr. 216-381-3

Molekylformel:  C7H7ClO

EINECS-namn:  4-klor-o-kresol

IUPAC-namn:  4-klor-2-metylfenol

Rapporterande medlemsstat:  Danmark

Klassifisering(2):  T; R23
 C; R35
 N; R50

      

(2)  Klassifiseringa av stoffet er fastsett ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske 
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (TEF L 136 av 8.6.2000, s. 1).

Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som den rapporterande medlemsstaten har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stoffet 
nytta som utgangsmateriale i framstillinga av ugrasmiddel. Det har ikkje vore mogleg å skaffe opplysningar om bruken 
av den samla stoffmengda som vert framstilt i eller importert til Det europeiske fellesskapet. Difor kan det finnast 
bruksområde som ikkje er omfatta av denne risikovurderinga.

Risikovurderinga omfattar ikkje dei moglege risikoane som følgje av at stoffet finst som ei ureinske i visse ugrasmiddel 
eller moglege risikoar ved at stoffet vert danna ved nedbryting av ugrasmidla i miljøet.

RISIKOVURDERING

A. MENNESKEHELSA

Konklusjonen av risikovurderinga for

arbeidstakarar, forbrukarar og menneske som vert eksponerte gjennom miljøet 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

menneskehelsa (fysisk-kjemiske eigenskapar) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

B. MILJØET

Konklusjonen av risikovurderinga for

lufta, økosystem i vatn og økosystem på land 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

mikroorganismar i reinseanlegg 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.
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DEL 3

CAS-nr. 107-64-2 EINECS-nr. 203-508-2

Molekylformel:  C38H80N.Cl

EINECS-namn:  Disteryl-dimetyl-ammoniumklorid

Rapporterande medlemsstat:  Tyskland

Klassifisering(3):  Xi; R41
 N; R50-53
________

(3)  Klassifiseringa av stoffet er fastsett ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske 
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer (TEF L 225 av 21.8.2001, s. 1).

Risikovurderinga byggjer på gjeldande praksis for livssyklusen til stoffet som er produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskapet, slik det er gjort greie for i risikovurderinga som den rapporterande medlemsstaten har sendt 
over til Kommisjonen.

I risikovurderinga, som byggjer på tilgjengelege opplysningar, er det fastlagt at i Det europeiske fellesskapet vert stoffet 
ikkje nytta som det er, men er hovuddelemne i det tekniske produktet kvartær ammoniumsambinding, bis(hydrogenert 
talgalkyl)dimetylammoniumklorid (CAS-nr. 61789-80-8). Dette stoffet er vert i hovudsak nytta som blautgjeringsmid-
del for tekstilar og i framstilling av organisk leire. Det vert òg nytta som mjukingsmiddel i kosmetikk (hårsjampo, 
hårbalsam, emulgator i lotion) og i bilvaskemiddel. Det har ikkje vore mogleg å skaffe opplysningar om bruken av den 
samla stoffmengda som vert framstilt i eller importert til Det europeiske fellesskapet. Difor kan det finnast bruksområde 
som ikkje er omfatta av denne risikovurderinga.

RISIKOVURDERING

A. MENNESKEHELSA

Konklusjonen av risikovurderinga for

arbeidstakarar, forbrukarar og menneske som vert eksponerte gjennom miljøet 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

menneskehelsa (fysisk-kjemiske eigenskapar) 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, 
vert rekna som tilstrekkelege.

B. MILJØET

Konklusjonen av risikovurderinga for

lufta, økosystem i vatn og økosystem på land 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.

Konklusjonen av risikovurderinga for

mikroorganismar i reinseanlegg 

er at det på dette stadiet ikkje er naudsynt med nærmare opplysningar og/eller prøving eller med andre tiltak for å 
redusere risikoane enn dei som alt er gjorde. Denne konklusjonen er grunngjeven ut frå at

— risikovurderinga viser at det ikkje er venta nokon risiko. Dei tiltaka som alt er gjorde for å redusere risikoane, vert 
rekna som tilstrekkelege.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/81/EF

av 10. oktober 2002

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flumioksazin som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2002/64/EF(2), særlig artikkel 
6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Frankrike 2. mai 1994 en søknad fra Sumitomo 
SA om oppføring av det aktive stoffet flumioksazin i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsved-
tak 97/631/EF(3) av 12. september 1997 ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

2) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskehelsen 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruks-
områdene som søkerne har foreslått. Den rapporterende 
medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport om 
stoffet for Kommisjonen 20. januar 1998.

3) Utkastet til vurderingsrapport er behandlet av medlems-
statene og Kommisjonen i Den faste komité for nærings-
middelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble avsluttet 
28. juni 2002 med Kommisjonens sammenfattende rap-
port om flumioksazin.

4) Dokumentasjonen og opplysningene fra behandlingen ble 
også forelagt Vitenskapskomiteen for planter. Komiteen 
ble anmodet om å kommentere protokollene fra prøver 
brukt i utdypende undersøkelser for å vurdere virknin-
gen av det aktive stoffet på vannplanter og meitemark 
og virkningene på utviklingen som er observert innen-
for rammen av dyrestudier. I sin uttalelse(4) bemerket 
komiteen at den foreliggende utdypende undersøkelsen 
av vannplanter ikke gjør det mulig fullt ut å vurdere 
forholdet mellom eksponering og virkning. Studiene av 
meitemark og av utviklingstoksisitet ble betraktet som 
tilstrekkelige og hensiktsmessige med henblikk på risi-
kovurdering. Det ble tatt hensyn til vitenskapskomiteens 
bemerkninger ved utarbeidingen av dette direktiv og den 
aktuelle sammenfattende rapporten. Det ble utført en  
 

 
 
 
 

revidert risikovurdering for vannplanter på grunnlag av 
den foreliggende standardstudien.

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plante-
farmasøytiske produkter som inneholder flumioksazin,  
generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artik-
kel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 
91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområder 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sam-
menfattende rapport. Flumioksazin bør derfor oppføres 
i vedlegg I for å sikre at godkjenning av plantefarma-
søytiske produkter som inneholder dette aktive stoffet, 
kan gis i samsvar med direktivets bestemmelser i alle 
medlemsstater.

6) Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig for 
at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre 
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF. Det bør derfor fastsettes at medlemsstatene 
har tilgjengelig eller gjør tilgjengelig for berørte parter 
den endelige versjonen av den sammenfattende rappor-
ten, unntatt fortrolige opplysninger.

7) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder flumioksazin, og særlig til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger på nytt og senest innen utgan-
gen av denne fristen gjøre om disse til endelige godkjen-
ninger, endre dem eller tilbakekalle dem, i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

8) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sørge for at de sammenfattende rappor-
tene om flumioksazin, unntatt opplysninger som er fortrolige i 
henhold til artikkel 14 i direktiv 91/414/EØF, er tilgjengelige 
eller på anmodning gjøres tilgjengelige for berørte parter.

2005/EØS/27/32

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 276 av 12.10.2002, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 16.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 18.7.2002, s. 27.
(3) EFT L 262 av 24.9.1997, s. 7. 
(4)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av 

flumioksazin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (SCP/FLUMIO/002-endelig av 23.5.2001).
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Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 vedta og offentliggjø-
re 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 2003.

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

1. Medlemsstatene skal gjennomgå godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytiske produkt som inneholder flumioksa-
zin for å sikre at vilkårene for dette aktive stoffet i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nødvendig skal medlems-
statene innen 30. juni 2003 endre eller tilbakekalle godkjen-
ningen i samsvar med direktiv 91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plantefar-
masøytiske produkt som inneholder flumioksazin, enten som 
eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 
var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 1. januar 

2003, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 
prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF på 
grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i nevnte 
direktivs vedlegg III. På grunnlag av den vurderingen skal 
de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artik-
kel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om 
nødvendig, og senest innen 30. juni 2004, skal de endre eller 
tilbakekalle godkjenningen for hvert plantefarmasøytiske pro-
dukt av denne type.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2003.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. oktober 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/1/EF

av 6. januar 2003

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
kosmetiske produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv  
2002/34/EF(2), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske pro-
dukter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på 
forbrukere, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Referansenummer 419 i vedlegg II til direktiv  
76/768/EØF, som inneholder listen over stoffer som kos-
metiske produkter ikke må inneholde, er for øyeblikket 
tilpasset kommisjonsvedtak 97/534/EF av 30. juli 1997 
om forbud mot bruk av risikomateriale med hensyn til 
overførbar spongiform encefalopati(3). Dette vedtaket 
ble opphevet 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(4). Referansenummer 
419 i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF bør av hensyn 
til uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for kosmetiske pro-
dukter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 
på forbrukere (SCCNFP), tilpasses til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utryd-
de visse typer overførbar spongiform encefalopati(5), sist 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2002(6).

2) Det bør i referansenummer 419 i vedlegg II til direktiv 
76/768/EØF innsettes en henvisning til det spesifiserte 
risikomaterialet angitt i vedlegg V til forordning (EF) 
nr. 999/2001.

3) Det framgår imidlertid av artikkel 22 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 999/2001 at bestemmelsene i del A i vedlegg XI 
til nevnte forordning får anvendelse fram til den dato 
det gjøres et vedtak, og at artikkel 8 i forordningen og 
vedlegg V deretter trer i kraft. Derfor bør referansenum-
mer 419 i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF også vise til 
del A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001.

4) Direktiv 76/768/EEC bør derfor endres.

5) Medlemsstatene må på grunn av de ovennevnte risiko-
materialers særskilte egenskaper kunne treffe tiltakene 
fastsatt i dette direktiv uten å måtte vente til fristen angitt 
i denne rettsakt er utløpt.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalel-
se fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer 
på området kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med ved-
legget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nød-
vendige for å sikre, fra senest 15. april 2003, at ingen kosme-
tiske produkter som ikke overholder dette direktiv, markeds-
føres av produsenter i Fellesskapet eller importører etablert i 
Fellesskapet.

2. Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødven-
dige for å sikre at produktene nevnt i nr. 1 senest etter 15. april 
2003 verken selges eller overdras til sluttforbrukeren.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 15. april 2003 sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direk-
tiv. 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.

2005/EØS/27/33

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 5 av 10.1.2003, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 17.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 102 av 18.4.2002, s. 19.
(3) EFT L 216 av 8.8.1997, s. 95.
(4) EFT L 158 av 30.6.2000, s. 76.
(5) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(6) EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4.
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Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen

______

VEDLEGG

I referansenummer 419 i vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF erstattes setningene

«a) Kranium, herunder hjerne og øyne, mandler og ryggmarg fra:

— storfe som er over tolv måneder gamle,

— sauer og geiter som er over tolv måneder gamle eller har en permanent fortann som er brutt fram gjennom 
tannkjøttet;

b) Milt fra sauer og geiter og bestanddeler av denne.»

med setningene:

«Fra datoen nevnt i artikkel 22 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(*), spesifisert risiko-
materiale som angitt i vedlegg V i nevnte forordning og bestanddeler framstilt av slikt materiale.

Fram til nevnte dato, spesifisert risikomateriale som angitt i del A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 og 

bestanddeler framstilt av slikt materiale.»

______________

(*) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 676/2002/EF

av 7. mars 2002

om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(*)

2005/EØS/27/34

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) 10. november 1999 framla Kommisjonen en melding for 
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen med forslag til videre utvik-
ling av radiospektrumpolitikken på grunnlag av resulta-
tene av den offentlige høring om grønnboken om radio-
spektrumpolitikk sett i sammenheng med Fellesskapets 
politikk på områdene telekommunikasjon, kringkasting, 
transport og forskning og utvikling (FoU). Meldingen ble 
hilst velkommen av Europaparlamentet i en resolusjon 
av 18. mai 2000(4). Det bør understrekes at en viss grad 
av ytterligere harmonisering av Fellesskapets radiospek-
trumpolitikk for tjenester og anvendelser, særlig tjenester 
og anvendelser som dekker hele Fellesskapet eller hele 
Europa, er ønskelig, og at det er nødvendig å sikre at 
medlemsstatene gir visse beslutninger truffet av Den 
europeiske post- og telekonferanse (CEPT) anvendelse 
på rett måte.

2) Det bør derfor fastsettes politiske og rettslige rammere-
gler i Fellesskapet for å sikre samordning av politikken 
og, dersom det er hensiktsmessig, harmoniserte vilkår 
for tilgang til og effektiv utnytting av det radiospektret 
som er nødvendig for det indre markeds opprettelse og 
virkemåte, på de områder som omfattes av Fellesskapets 
politikk, som elektronisk kommunikasjon, transport og 
FoU. Politikken med hensyn til radiospektrumbruk bør 
  

 
 
 
 
 

samordnes og, dersom det er hensiktsmessig, harmoni-
seres på fellesskapsplan slik at målene for Fellesskapets 
politikk kan virkeliggjøres på en effektiv måte. Samord-
ning og harmonisering på fellesskapsplan kan også i visse 
tilfeller bidra til å oppnå harmonisering og samordning av 
radiospektrumbruken på globalt plan. Samtidig kan det 
ytes hensiktsmessig teknisk støtte på nasjonalt plan.

3) Radiospektrumpolitikken i Fellesskapet bør bidra til 
ytringsfrihet, herunder meningsfrihet og frihet til å motta 
og spre opplysninger og tanker uten hensyn til landegren-
ser, samt mediefrihet og mediemangfold.

4) Dette vedtak bygger på prinsippet om at dersom Europa-
parlamentet og Rådet er blitt enige om en fellesskapspo-
litikk som er avhengig av radiospektrum, bør det gjøres 
bruk av komitéframgangsmåter for å vedta oppfølgende 
tekniske gjennomføringstiltak. Tekniske gjennomførings-
tiltak bør særlig gjelde harmoniserte vilkår for tilgang 
til og effektiv utnytting av radiospektret samt tilgang til 
opplysninger om radiospektrumbruk. Tiltakene som er 
nødvendige for å gjennomføre dette vedtak, bør vedtas 
i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 
1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjo-
nen(5).

5) Ethvert nytt politisk fellesskapsinitiativ som er avhengig 
av radiospektrum, bør tas av Europaparlamentet og Rådet 
i henhold til gjeldende regler etter forslag fra Kommi-
sjonen. Uten at Kommisjonens initiativrett berøres, bør 
forslaget inneholde blant annet opplysninger om følgene 
av den påtenkte politikken for eksisterende radiospek-
trumbrukergrupper samt opplysninger om eventuelle 
allmenne omfordelinger av radiofrekvenser den nye poli-
tikken vil kreve.

6) Ved utarbeiding og vedtakelse av tekniske gjennomfø-
ringstiltak og med sikte på å bidra til utforming, forbe-
redelse og gjennomføring av Felleskapets radiospek-
trumpolitikk, bør Kommisjonen bistås av en komité, kalt  
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 18.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 256 og EFT C 25 E av 29.1.2002, s. 468.
(2) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 61. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. juli 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT), 

Rådets felles holdning av 16. oktober 2001 (EFT C 9 av 11.1.2002, s. 7) og 
europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 (ennå ikke kunngjort i 
EFT). Rådsbeslutning av 14. februar 2002.

(4) EFT C 59 av 23.2.2001, s. 245. (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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Radiospektrumkomiteen, sammensatt av representanter 
for medlemsstatene og ledet av en representant for Kom-
misjonen. Komiteen bør behandle forslag til tekniske 
gjennomføringstiltak i forbindelse med radiospektrum. 
Forslagene kan utarbeides på grunnlag av drøftinger i 
komiteen, og kan i særlige tilfeller kreve at nasjonale 
myndigheter med ansvar for spektrumforvaltning utfører 
forberedende arbeid av teknisk art. Dersom det gjøres 
bruk av komitéframgangsmåter for å vedta tekniske 
gjennomføringstiltak, bør komiteen også ta hensyn til 
synspunkter fra næringslivet og fra alle berørte brukere, 
både kommersielle og ikke-kommersielle, samt fra andre 
berørte parter, på utvikling innen teknologi, marked 
og lovgivning som kan påvirke radiospektrumbruken. 
Brukere av radiospektrum bør fritt kunne framlegge alle 
opplysninger de mener er nødvendige. Komiteen kan 
vedta å høre representanter fra radiospektrumbrukergrup-
per på sine møter dersom det er nødvendig for å belyse 
situasjonen i en særskilt sektor.

7) Dersom det av hensyn til gjennomføringen av Fellesska-
pets politikk er nødvendig å vedta harmoniseringstiltak 
som går lenger enn tekniske gjennomføringstiltak, kan 
Kommisjonen framlegge et forslag for Europaparlamen-
tet og Rådet i henhold til traktaten.

8) Radiospektrumpolitikken kan ikke bygge utelukkende 
på tekniske parametrer, men må også ta hensyn til øko-
nomiske, politiske, kulturelle, helsemessige og sosiale 
forhold. Dessuten kan den stadig økende etterspørselen 
etter frekvenser i radiospektret, som er tilgjengelige i 
begrenset antall, føre til press på grunn av motstridende 
krav om å ta hensyn til ulike radiospektrumbrukergrupper 
innenfor sektorer som telekommunikasjon, kringkasting, 
transport, lov og orden, forsvar og vitenskapelig fors-
kning. Radiospektrumpolitikken bør derfor ta hensyn til 
alle sektorer og avveie de respektive behov.

9) Dette vedtak bør ikke påvirke medlemsstatenes rett til å 
innføre begrensninger som er nødvendige av hensyn til 
offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvaret. Dersom 
et teknisk gjennomføringstiltak ville påvirke blant annet 
radiofrekvensbånd som en medlemsstat bruker uteluk-
kende og direkte for formål som gjelder dens offent-
lige sikkerhet og forsvar, kan Kommisjonen, dersom 
medlemsstaten av berettigede grunner anmoder om det, 
samtykke i overgangsperioder og/eller delingsordninger 
for å lette den fullstendige gjennomføringen av tiltaket. 
I denne forbindelse kan medlemsstatene også underrette 
Kommisjonen om nasjonale radiofrekvensbånd som bru-
kes utelukkende og direkte for formål som gjelder offent-
lig sikkerhet og forsvar.

10) For å ta hensyn til synspunktene fra medlemsstatene, Fel-
lesskapets organer, næringslivet og alle berørte brukere, 
både kommersielle og ikke-kommersielle, samt andre 
berørte parter, på utvikling innen teknologi, marked og 
lovgivning som kan påvirke radiospektrumbruken, kan 
Kommisjonen holde samråd utenfor rammen av dette 
vedtak.

11) Teknisk forvaltning av radiospektrum omfatter harmo-
nisering og fordeling av radiospektrum. Harmoniserin-
gen bør gjenspeile kravene som følger av alminnelige 
politiske prinsipper fastlagt på fellesskapsplan. Teknisk 
forvaltning av radiospektrum omfatter imidlertid ikke 
framgangsmåter for tildeling og for å gi tillatelse, og 
heller ikke avgjørelser om hvorvidt det skal benyttes 
konkurransebaserte utvelgingsmetoder ved tildeling av 
radiofrekvenser.

12) Med sikte på vedtakelse av tekniske gjennomføringstil-
tak for å harmonisere fordelingen av radiofrekvenser og 
tilgangen til opplysninger, bør komiteen samarbeide med 
sakkyndige innenfor radiospektrum fra nasjonale myn-
digheter med ansvar for radiospektrumforvaltning. Med 
utgangspunkt i erfaringene med tildeling av mandater i 
særskilte sektorer, for eksempel som et resultat av anven-
delsen av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 710/97/EF 
av 24. mars 1997 om en samordnet framgangsmåte for 
å gi tillatelse på området satellittbaserte personkom-
munikasjonstjenester i Fellesskapet(1) og europaparla-
ments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 
1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons 
mobilt og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i 
Fellesskapet(2), bør tekniske gjennomføringstiltak vedtas 
som et resultat av mandater gitt til CEPT. Dersom det er 
nødvendig å vedta harmoniserte tiltak for å gjennomføre 
fellesskapspolitikk som ikke hører under CEPTs ansvars-
område, kan Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak 
med bistand av Radiospektrumkomiteen.

13) CEPT omfatter 44 europeiske stater. CEPT utarbeider 
tekniske harmoniseringstiltak med sikte på harmonise-
ring av spektrumbruk utenfor Fellesskapets grenser, noe 
som er særlig viktig for medlemsstater der spektrumbruk 
kan påvirkes av spektrumbruk i stater som er medlem av 
CEPT, men ikke medlem av Fellesskapet. Beslutninger 
og tiltak truffet i samsvar med dette vedtak bør ta hen-
syn til den særlige situasjonen i medlemsstater med ytre 
grenser. Dersom det er nødvendig, bør Kommisjonen 
kunne gjøre resultatene av mandater gitt til CEPT obli-
gatoriske for medlemsstatene, og dersom resultatene av 
slike mandater ikke er tilgjengelige eller ikke anses for å  
 
 
 
 

(1) EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4. Vedtaket endret ved vedtak nr. 1215/2000/EF 
(EFT L 139 av 10.6.2000, s. 1). 

(2) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 1. 
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være akseptable, bør den kunne treffe egnede alternative 
tiltak. Det vil særlig bane vei for en harmonisering av 
bruken av radiofrekvenser i hele Fellesskapet i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 
7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1) 
og bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektro-
niske kommunikasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirek-
tivet)(2).

14) Samordnet og rettidig formidling til allmennheten av pas-
sende opplysninger om fordeling av, tilgang til og bruk av 
radiospektrum i Fellesskapet er av vesentlig betydning 
for investeringer og politiske beslutninger. Det er også 
teknologisk utvikling som gir opphav til nye metoder 
for fordeling og forvaltning av radiospektrum og nye 
metoder for tildeling av radiofrekvenser. Utviklingen av 
langsiktige strategier krever en riktig forståelse av hvilke 
følger den teknologiske utviklingen kan få. Slike opp-
lysninger bør derfor gjøres tilgjengelige i Fellesskapet, 
uten at dette berører vernet av fortrolige forretnings- og 
personopplysninger i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 97/66/EF av 15. desember 1997 om behand-
ling av personopplysninger og vern av privatlivets fred 
innen telekommunikasjonssektoren(3). Gjennomføringen 
av en radiospektrumpolitikk på tvers av sektorer gjør det 
nødvendig å ha tilgang til opplysninger om hele radio-
spektret. I lys av det overordnede målet om å harmoni-
sere radiospektrumbruken i Fellesskapet og andre steder 
i Europa, er det behov for å harmonisere tilgangen til 
slike opplysninger på europeisk plan på en brukervennlig 
måte.

15) Det er derfor nødvendig å utfylle gjeldende felles-
skapskrav og internasjonale krav til offentliggjøring av 
opplysninger om spektrumbruk. På internasjonalt plan 
inneholder referansedokumentet om reguleringsprinsip-
per framforhandlet av gruppen for grunnleggende tje-
nester innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon 
også krav om at den nåværende fordelingen av radiofre-
kvensbånd må gjøres offentlig tilgjengelig. Ved kommi-
sjonsdirektiv 96/2/EF av 16. januar 1996 om endring av 
direktiv 90/388/EØF med hensyn til mobil- og person-
kommunikasjon(4) ble medlemsstatene pålagt hvert år å 
  
 
 
 
 
 

offentliggjøre eller etter anmodning å utlevere en oversikt 
over fordelingen av radiofrekvenser, herunder planer for 
framtidige utvidelser av slike frekvenser, men direkti-
vet omfattet bare mobil- og personkommunikasjonstje-
nester. I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og tele-
terminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 
samsvar(5) samt europaparlaments- og rådsdirektiv  
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprose-
dyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler 
for informasjons- og samfunnstjenester(6) skal medlems-
statene dessuten underrette Kommisjonen om grensesnitt 
som de har fastsatt regler for, slik at det kan vurderes om 
reglene er i samsvar med fellesskapsretten.

16) Direktiv 96/2/EF lå til grunn for vedtakelsen av et første 
sett tiltak innenfor rammen av CEPT, som Den euro-
peiske radiokommunikasjonskomités beslutning (ERC/
DEC/(97)01) om offentliggjøring av nasjonale tabeller 
for fordeling av radiospektrum. Det er nødvendig å 
sikre at CEPTs løsninger gjenspeiler fellesskapspolitiske 
behov, og at de har det nødvendige rettslige grunnlag slik 
at de kan gjennomføres i Fellesskapet. For dette formål 
må det treffes særlige tiltak i Fellesskapet med hensyn til 
både framgangsmåter og innhold.

17) Foretak i Fellesskapet bør få en rimelig og lik behandling 
med hensyn til tilgang til radiospektrum i tredjestater. 
Fordi tilgang til radiospektrum er avgjørende for utvik-
lingen av næringslivet og virksomhet i allmennhetens 
interesse, er det også nødvendig å sikre at Fellesskapets 
behov med hensyn til radiospektrum gjenspeiles i inter-
nasjonal planlegging.

18) Gjennomføring av Felleskapets politikk kan gjøre det 
nødvendig å samordne radiospektrumbruken, særlig med 
hensyn til tilbud av kommunikasjonstjenester, herunder 
streifingsmuligheter i hele Fellesskapet. Videre medfører 
visse typer radiospektrumbruk en geografisk dekning 
som overskrider en medlemsstats grenser og gir mulighet 
for tverrnasjonale tjenester uten at personer behøver å 
forflytte seg, som satellittkommunikasjonstjenester. Fel-
lesskapet bør derfor være tilstrekkelig representert i virk-
somheten til alle relevante internasjonale organisasjoner 
og konferanser som behandler spørsmål om forvaltning 
av radiospektrum, som Den internasjonale teleunion 
(ITU) og dens verdenskonferanser innen radiokommuni-
kasjon.

19) De nåværende ordninger for forberedelse av og forhand-
linger under ITUs verdenskonferanser innen radiokom-
munikasjon har gitt glimrende resultater takket være  
 
 
 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 
(3) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1. 
(4) EFT L 20 av 26.1.1996, s. 59. 

(5) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
(6) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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samarbeidsvilje innen CEPT, og Fellesskapets interesser 
er blitt tatt hensyn til under forberedelsene. I interna-
sjonale forhandlinger bør medlemsstatene og Felles-
skapet komme fram til en felles tilnærming og ha et 
nært samarbeid under hele forhandlingsprosessen for å 
sikre at Fellesskapet i internasjonal sammenheng opptrer 
som en enhet, etter framgangsmåtene som ble fastsatt i 
Rådets konklusjoner av 3. februar 1992 innenfor verdens 
radiokonferanse og bekreftet ved Rådets konklusjoner av 
22. september 1997 og 2. mai 2000. I forbindelse med 
slike internasjonale forhandlinger bør Kommisjonen 
underrette Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt 
Fellesskapets politikk er berørt, med sikte på å få Rådets 
godkjenning av de fellesskapspolitiske mål som skal nås, 
og av de standpunkter medlemsstatene vil innta på inter-
nasjonalt plan. For å sikre at disse standpunktene også tar 
tilbørlig hensyn til den tekniske dimensjon i forbindelse 
med forvaltning av radiospektrum, kan Kommisjonen gi 
mandater til CEPT for dette formål. Medlemsstatene bør 
ved ethvert samtykke til en avtale eller regler i interna-
sjonale fora som har ansvar for eller behandler spørsmål 
i forbindelse med forvaltning av radiospektrum, samtidig 
avgi en felles erklæring om at de vil anvende avtalen eller 
reglene i samsvar med sine forpliktelser etter traktaten.

20) I tillegg til internasjonale forhandlinger som særskilt 
omhandler radiospektrum, finnes det andre internasjonale 
avtaler som berører Fellesskapet og tredjestater, som kan 
påvirke bruken av radiofrekvensbånd og delingsplaner, 
og som kan omfatte spørsmål i forbindelse med handel og 
markedsadgang, herunder innenfor rammen av Verdens 
handelsorganisasjon, fri omsetning og bruk av utstyr 
og kommunikasjonssystemer med regional eller global 
dekning som satellitter, sikkerhets- og nødoperasjoner 
til havs, transportsystemer, kringkastingsteknologi og 
forskningsanvendelser som radioastronomi og jordob-
servasjon. Det er derfor viktig å sikre at Fellesskapets 
ordninger for forhandling av spørsmål om handel og mar-
kedsadgang er forenlige med de mål for radiospektrum-
politikken som skal oppnås i henhold til dette vedtak. 

21) Ettersom de opplysningene nasjonale myndigheter kan 
få tilgang til i forbindelse med sin radiospektrumpolitikk 
og forvaltning av radiospektrum kan være særlig for-
retningsmessig følsomme, må de nasjonale myndigheter 
anvende felles prinsipper for fortrolighet som fastsatt i 
dette vedtak.

22) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å fastsette et 
felles regelverk for radiospektrumpolitikk, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås 
på felleskapsplan, kan Felleskapet treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

23) Medlemsstatene bør gjennomføre disse felles ramme-
reglene for radiospektrumpolitikk særlig gjennom sine 
nasjonale myndigheter og meddele Kommisjonen rele-
vante opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
rammereglene gjennomføres på rett måte i hele Felles-
skapet, samtidig som det skal tas hensyn til Fellesskapets 
og medlemsstatenes internasjonale handelsforpliktelser.

24) Vedtak nr. 710/97/EF og nr. 128/1999/EF gjelder fort-
satt.

25) Kommisjonen bør hvert år framlegge rapport for Euro-
paparlamentet og Rådet om resultatene som er oppnådd 
ved anvendelsen av dette vedtak, samt om planlagte 
framtidige tiltak. På den måten kan Europaparlamentet 
og Rådet i påkommende tilfeller uttrykke sin politiske 
støtte —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1. Målet med dette vedtak er å fastsette politiske og rettslige 
rammeregler i Fellesskapet for å sikre samordning av politik-
ken og, dersom det er hensiktsmessig, harmoniserte vilkår for 
tilgang til og effektiv utnytting av det radiospektret som er 
nødvendig for det indre markeds opprettelse og virkemåte på 
de områder som omfattes av Fellesskapets politikk, som elek-
tronisk kommunikasjon, transport og forskning og utvikling 
(FoU).

2. For å nå dette målet er det i dette vedtak fastsatt fram-
gangsmåter med sikte på å

a) forenkle utformingen av en politikk for strategisk planleg-
ging og harmonisering av radiospektrumbruk i Fellesskapet, 
samtidig som det skal tas hensyn til blant annet økonomis-
ke, sikkerhetsmessige, helsemessige, samfunnsmessige, 
ytringsfrihetsmessige, kulturelle, vitenskapelige, sosiale 
og tekniske sider ved Fellesskapets politikk samt radio-
spektrumbrukergruppenes ulike interesser, med sikte på å 
gjøre radiospektrumbruken best mulig og unngå skadelig 
interferens,

b) sikre en effektiv gjennomføring av radiospektrumpolitik-
ken i Fellesskapet og særlig fastsette en generell metode 
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for å sikre harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv 
utnytting av radiospektret,

c) sikre at opplysninger om fordeling, tilgjengelighet til og 
bruk av radiospektrum i Fellesskapet gis samordnet og i 
rett tid,

d) sikre effektiv samordning av Fellesskapets interesser i 
internasjonale forhandlinger der spektrumbruk berører 
Fellesskapets politikk.

3. Virksomhet som utføres i henhold til dette vedtak, skal 
ta tilbørlig hensyn til det arbeidet som utføres i internasjonale 
organisasjoner i forbindelse med radiospektrumforvaltning, 
for eksempel Den internasjonale teleunion (ITU) og Den euro-
peiske post- og telekonferanse (CEPT).

4. Dette vedtak berører ikke tiltak truffet på fellesskaps-
plan eller nasjonalt plan i samsvar med fellesskapsretten for 
å ivareta mål av allmenn interesse, særlig i forbindelse med 
fastsettelse av regler for innhold og audiovisuell politikk, 
bestemmelsene i direktiv 1999/5/EF og medlemsstatenes rett 
til å tilrettelegge og bruke sitt radiospektrum til formål som 
gjelder offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar.

Artikkel 2

Definisjon

I dette vedtak menes med «radiospektrum», radiobølger med 
frekvens mellom 9 kHz og 3 000 GHz; radiobølger er elektro-
magnetiske bølger som forplanter seg i fritt rom.

Artikkel 3

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité («Radiospektrum
komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i beslut-
ning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslut-
ning 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 
skal være tre måneder.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 4

Radiospektrumkomiteens oppgaver

1. For å nå målet fastsatt i artikkel 1 skal Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i denne artikkel framlegge for 
Radiospektrumkomiteen relevante tekniske gjennomføringstil-
tak med sikte på å sikre harmoniserte vilkår for tilgang til og 
effektiv utnytting av radiospektret samt tilgang til opplysninger 
om radiospektrumbruk som omhandlet i artikkel 5.

2. Med sikte på utarbeiding av de tekniske gjennomfø-
ringstiltakene som er omhandlet i nr. 1 og hører under CEPT, 
som harmonisering av fordeling av radiofrekvenser og tilgang 
til opplysninger, skal Kommisjonen gi mandater til CEPT og 
angi hvilke oppgaver som skal utføres, og en tidsplan for dem. 
Kommisjonen skal følge framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 
nr. 2.

3. På grunnlag av arbeid som er fullført i henhold til 
nr. 2, skal Kommisjonen avgjøre om resultatene av arbeid 
som er utført i henhold til mandatene, skal få anvendelse i 
Fellesskapet, og fastsette en frist for gjennomføringen av disse 
i medlemsstatene. Disse beslutningene skal kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. For formålet i dette nummer 
skal Kommisjonen følge framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 
nr. 3.

4. Uten hensyn til nr. 3 kan Kommisjonen, dersom 
Kommisjonen eller en medlemsstat anser at framdriften i 
arbeid som utføres på grunnlag av et mandat gitt i henhold til 
nr. 2, ikke er tilfredsstillende i forhold til den fastsatte tidsplan, 
eller dersom resultatene av mandatet ikke er tilfredsstillende, 
vedta tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 nr. 3 for 
å nå mandatets mål. 

5. Tiltakene nevnt i nr. 3 og 4 kan eventuelt gi mulighet for 
at Kommisjonen godkjenner overgangsperioder og/eller ord-
ninger med deling av radiospektrum i en medlemsstat, dersom 
det er berettiget, idet det tas hensyn til den særlige situasjonen 
i medlemsstaten, på grunnlag av en begrunnet anmodning fra 
vedkommende medlemsstat og forutsatt at et slikt unntak ikke 
urettmessig vil forsinke gjennomføringen eller skape urett-
messige forskjeller mellom medlemsstatene med hensyn til 
konkurranse eller lovgivning.

6. For å nå målet fastsatt i nr. 1 kan Kommisjonen også 
vedta de tekniske gjennomføringstiltakene som er nevnt i nr. 1, 
og ikke omfattes av nr. 2, etter framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 3 nr. 3.
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7. For å bidra til utforming, forberedelse og gjennomfø-
ring av Fellesskapets radiospektrumpolitikk, og uten å berøre 
framgangsmåtene fastsatt i denne artikkel, skal Kommisjonen 
jevnlig holde samråd med Radiospektrumkomiteen i saker som 
hører under artikkel 1.

Artikkel 5

Tilgang til opplysninger

Medlemsstatene skal sørge for at deres nasjonale oversikt over 
fordelingen av radiofrekvenser og opplysninger om rettigheter, 
vilkår, framgangsmåter, gebyrer og avgifter i forbindelse med 
radiospektrumbruk offentliggjøres dersom det er relevant for 
å nå målet fastsatt i artikkel 1. De skal ajourføre disse opplys-
ningene og treffe tiltak for å utvikle hensiktsmessige databaser 
for å gjøre slike opplysninger tilgjengelige for allmennheten, 
eventuelt i samsvar med relevante harmoniseringstiltak truffet 
i henhold til artikkel 4.

Artikkel 6

Forbindelser med tredjestater og internasjonale  
organisasjoner

1. Kommisjonen skal med hensyn til radiospektrum i tred-
jestater og i internasjonale organisasjoner overvåke utvikling 
som kan få følger for gjennomføringen av dette vedtak. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om even-
tuelle vanskeligheter som tredjestater eller internasjonale orga-
nisasjoner rettslig eller faktisk skaper for gjennomføringen av 
dette vedtak.

3. Kommisjonen skal jevnlig framlegge rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om resultatene av anvendelsen 
av nr. 1 og 2, og kan eventuelt foreslå tiltak som har til for-
mål å sikre at prinsippene og målene i dette vedtak oppfylles. 
Dersom det er nødvendig for å nå målet fastsatt i artikkel 1, 
skal felles politiske mål avtales av medlemsstatene for å sikre 
samordning innen Fellesskapet.

4. Tiltak truffet i henhold til denne artikkel berører ikke 
Fellesskapets og medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser i 
henhold til internasjonale avtaler på området.

Artikkel 7

Underretning

Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen alle nødvendige 
opplysninger slik at den kan kontrollere gjennomføringen av 
dette vedtak. Særlig skal medlemsstatene umiddelbart under-
rette Kommisjonen om gjennomføringen av resultatene av 
mandatene i henhold til artikkel 4 nr. 3.

Artikkel 8

Fortrolighet

1. Medlemsstatene skal ikke videreformidle opplysninger 
som utgjør forretningshemmeligheter, særlig opplysninger om 
foretak, deres forretningsforbindelser eller deres kostnadsfor-
hold.

2. Nr. 1 berører ikke vedkommende myndigheters rett til å 
videreformidle opplysninger dersom det er viktig for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver, men i slike tilfeller skal videre-
formidlingen stå i forhold til omstendighetene og ta hensyn til 
foretaks rettmessige interesse av å verne sine forretningshem-
meligheter.

3. Nr. 1 skal ikke være til hinder for å offentliggjøre opplys-
ninger om vilkår knyttet til tildeling av rett til å bruke radio-
spektret dersom slike opplysninger ikke er av fortrolig art.

Artikkel 9

Rapport

Kommisjonen skal hvert år framlegge for Europaparlamentet 
og Rådet en rapport om virksomhet som er utført og tiltak som 
er truffet i henhold til dette vedtak, samt om framtidige tiltak 
som er planlagt i henhold til dette vedtak.

Artikkel 10

Gjennomføring

Medlemsstatene skal ved lov eller forskrift treffe alle de tiltak 
som er nødvendige for å gjennomføre dette vedtak og alle tiltak 
som følger av det.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

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

Artikkel 12

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. C. APARICIO

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/58/EF

av 12. juli 2002

om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 
(direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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(4) kreves det at 
medlemsstatene skal verne fysiske personers rettigheter 
og friheter i forbindelse med behandling av personopp-
lysninger, særlig retten til personvern, for å sikre fri 
utveksling av personopplysninger i Fellesskapet.

2) Dette direktiv har som mål å respektere de grunnleggende 
rettighetene og overholde prinsippene som anerkjennes 
særlig ved Den europeiske unions pakt om grunnleg-
gende rettigheter. Direktivet har særlig som mål å sikre 
full respekt for rettighetene fastsatt i paktens artikkel 7 
og 8.

3) Kommunikasjonsfortroligheten sikres ved de interna-
sjonale menneskerettighetsdokumentene, særlig Den 
europeiske konvensjon om beskyttelse av menneskeret-
tighetene og de grunnleggende friheter, og ved medlems-
statenes forfatninger.

4) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF av 
15. desember 1997 om behandling av personopplys-
ninger og vern av privatlivets fred innen telekommu-
nikasjonssektoren(5) ble prinsippene fastsatt i direktiv  
95/46/EF omsatt til særlige regler for telekommunika-
sjonssektoren. Direktiv 97/66/EF må tilpasses markeds-
utviklingen og den teknologiske utvikling innen elektro-
niske kommunikasjonstjenester for å sikre et likeverdig 
vern av personopplysninger og personvern for brukere  
 
 
 
 
 
 
 
 

av offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjons-
tjenester, uavhengig av hvilken teknologi som brukes. 
Direktivet bør derfor oppheves og erstattes med dette 
direktiv.

5) Ny avansert digitalteknologi som nå tas i bruk i de 
offentlige kommunikasjonsnettene i Fellesskapet, stiller 
særlig krav til vern av brukernes personopplysninger 
og personvern. Utviklingen av informasjonssamfunnet 
kjennetegnes ved innføringen av nye elektroniske kom-
munikasjonstjenester. Store deler av allmennheten har 
fått tilgang til digitale mobilnett til en rimelig kostnad. 
Disse digitalnettene har stor kapasitet og mulighet til å 
behandle personopplysninger. En vellykket tverrnasjo-
nal utvikling av disse tjenestene er delvis avhengig av 
om brukerne har tillit til at personvernet ikke kan bli  
krenket.

6) Internett snur opp ned på tradisjonelle markedsstrukturer 
ved at det utgjør en felles, verdensomfattende infrastruk-
tur for levering av en rekke forskjellige elektroniske 
kommunikasjonstjenester. Offentlig tilgjengelige elektro-
niske kommunikasjonstjenester via Internett gir brukerne 
nye muligheter, men medfører også nye farer med hensyn 
til personopplysninger og personvern.

7) Det bør vedtas særlige lover og tekniske forskrifter med 
hensyn til offentlige kommunikasjonsnett for å verne 
fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter 
og juridiske personers rettmessige interesser, særlig når 
det gjelder den økende evnen til automatisk lagring og 
behandling av opplysninger om abonnenter og brukere.

8) Lover og tekniske forskrifter vedtatt av medlemsstatene 
med hensyn til vern av personopplysninger og person-
vern samt juridiske personers rettmessige interesser i sek-
toren for elektronisk kommunikasjon, bør harmoniseres 
for å unngå at det skapes hindringer for det indre marked 
for elektronisk kommunikasjon i samsvar med traktatens 
artikkel 14. Harmoniseringen bør begrenses til de krav 
som er nødvendige for å sikre uhindret fremming og 
utvikling av nye elektroniske kommunikasjonstjenester 
og kommunikasjonsnett mellom medlemsstatene.

2005/EØS/27/35

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 19.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 223.
(2) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 53.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. november 2001 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), Rådets felles holdning av 28. januar 2002 (EFT C 113 E av 14.5.2002, 
s. 39) og europaparlamentsbeslutning av 30. mai 2002 (ennå ikke kunngjort 
i EFT). Rådsbeslutning av 25. juni 2002.

(4) EFT L 281 av 23.11.95, s. 31.
(5) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1.
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9) Medlemsstatene, tilbyderne og de berørte brukerne samt 
vedkommende fellesskapsinstitusjoner bør samarbeide 
om å innføre og utvikle egnet teknologi når dette er 
nødvendig for å gjennomføre garantiene fastsatt i dette 
direktiv, idet det tas særlig hensyn til målene om å redu-
sere behandlingen av personopplysninger til et minimum 
og bruke anonyme eller pseudonyme opplysninger når 
det er mulig.

10) I sektoren for elektronisk kommunikasjon får direktiv 
95/46/EF særlig anvendelse med hensyn til alle sidene 
ved vern av grunnleggende rettigheter og friheter som 
ikke uttrykkelig faller innenfor rammen av dette direk-
tiv, herunder forpliktelsene som pålegges den behand-
lingsansvarlige og individuelle rettigheter. Direktiv  
95/46/EF anvendes på kommunikasjonstjenester som 
ikke er offentlige.

11) I likhet med direktiv 95/46/EF omfatter dette direktiv 
ikke spørsmål om vern av grunnleggende rettigheter og 
friheter som berører virksomhet som ikke omfattes av 
fellesskapsretten. Det endrer derfor ikke den nåværende 
balansen mellom den enkeltes rett til personvern og med-
lemsstatenes mulighet til å treffe tiltakene nevnt i artik-
kel 15 nr. 1 i dette direktiv, som er nødvendige for å verne 
offentlig sikkerhet, forsvaret, statens sikkerhet (herunder 
statens økonomiske interesser når virksomheten er for-
bundet med spørsmål om statens sikkerhet) og statens 
virksomhet på det strafferettslige området. Dette direktiv 
påvirker derfor ikke medlemsstatenes mulighet til lovlig 
å oppfange elektronisk kommunikasjon eller treffe andre 
tiltak dersom det er nødvendig for noen av disse formål, 
og dersom det skjer i samsvar med Den europeiske kon-
vensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter som fortolket i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstols rettspraksis. Slike tiltak må 
være egnede, stå klart i forhold til målet og være nød-
vendige i et demokratisk samfunn, og de bør omfattes 
av egnede vernetiltak i samsvar med Den europeiske 
konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og 
de grunnleggende friheter.

12) Abonnenter på en offentlig tilgjengelig elektronisk kom-
munikasjonstjeneste kan være fysiske eller juridiske 
personer. Dette direktiv utfyller direktiv 95/46/EF og har 
som mål å verne fysiske personers grunnleggende ret-
tigheter, særlig deres rett til personvern, samt juridiske 
personers rettmessige interesser. Dette direktiv forplikter 
ikke medlemsstatene til å utvide anvendelsen av direktiv 
95/46/EF til å omfatte vern av juridiske personers rett-
messige interesser, som er sikret innenfor rammen av 
fellesskapsretten og gjeldende nasjonal lovgivning.

13) Kontraktforholdet mellom en abonnent og en tjenestetil-
byder kan omfatte regelmessig betaling eller en engangs-
betaling for tjenesten som er levert eller som skal leveres. 
Forhåndsbetalte kort anses også som en kontrakt.

14) Lokaliseringsopplysninger kan vise til breddegrad, leng-
degrad og høyde over havet for brukerens terminalutstyr, 
overføringsretningen, nøyaktighetsgraden til lokalise-
ringsopplysningene, identifikasjon av nettcellen der ter-
minalutstyret befinner seg på et bestemt tidspunkt samt 
registreringstidspunktet for lokaliseringsopplysningene.

15) En kommunikasjon kan omfatte enhver form for opplys-
ning om navn, nummer eller adresse fra kommunikasjo-
nens avsender eller fra den som bruker en forbindelse til å 
gjennomføre kommunikasjonen. Trafikkopplysninger kan 
omfatte enhver gjengivelse av disse opplysningene via det 
nettet som kommunikasjonen overføres gjennom, med 
henblikk på å utføre overføringen. Trafikkopplysninger 
kan blant annet omfatte opplysninger om en kommunika-
sjons ruting, varighet, tidspunkt eller omfang, om hvilken 
protokoll som brukes, om terminalutstyrets, senderens 
eller mottakerens plassering, om nettet som kommuni-
kasjonen utgår fra eller ender i, samt om en forbindelses 
begynnelse, slutt eller varighet. De kan også gjelde i 
hvilket format kommunikasjonen overføres via nettet.

16) Opplysninger som inngår i en kringkastingstjeneste som 
tilbys via et offentlig kommunikasjonsnett, er beregnet 
på et potensielt ubegrenset publikum og utgjør ikke en 
kommunikasjon i henhold til dette direktiv. I tilfeller der 
det er mulig å identifisere den enkelte abonnenten eller 
brukeren som mottar slike opplysninger, for eksempel i 
forbindelse med video-på-bestilling-tjenester, omfattes 
imidlertid de overførte opplysningene av begrepet «kom-
munikasjon» i henhold til dette direktiv.

17) I dette direktiv bør samtykke gitt av en bruker eller 
abonnent, uansett om sistnevnte er en fysisk eller en 
juridisk person, ha samme betydning som den registrer-
tes samtykke som definert og nærmere fastsatt i direktiv  
95/46/EF. Samtykke kan gis på enhver egnet måte som 
gir brukeren mulighet til fritt å angi særlige og underbyg-
de opplysninger om sine ønsker, herunder ved å krysse av 
i en rubrikk ved besøk på et nettsted.

18) Verdiøkende tjenester kan for eksempel bestå i råd om de 
billigste takstpakkene, veiledning om rutevalg, trafikk-
opplysninger, værmeldinger og turistinformasjon.

19) Gjennomføringen av visse krav til A- og B-nummervis-
ning, til begrensning av slik visning og til automatisk 
viderekopling av anrop til abonnentlinjer tilkoplet ana-
logsentraler, bør ikke gjøres obligatorisk i særlige tilfeller 
der en slik gjennomføring viser seg å være teknisk umulig 
eller krever en uforholdsmessig stor økonomisk innsats. 
Fordi det er viktig for de berørte parter å kjenne til slike 
tilfeller, bør medlemsstatene underrette Kommisjonen 
om dem.
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20) Tjenestetilbyderne bør treffe egnede tiltak for å sikre 
sine tjenester, eventuelt i samarbeid med nettilbyderen, 
og underrette abonnentene om særlige farer knyttet til 
brudd på nettsikkerheten. Slike farer kan særlig oppstå 
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonstjenester 
via åpne nett som Internett eller analog mobiltelefoni. 
Det er særlig viktig at tjenestetilbyderen gir abonnenter 
og brukere av slike tjenester fullstendige opplysninger 
om eksisterende sikkerhetsrisikoer som tjenestetilby-
deren ikke har mulighet til å utbedre. Tjenestetilbydere 
som tilbyr offentlig tilgjengelige elektroniske kommu-
nikasjonstjenester via Internett, bør underrette brukere 
og abonnenter om hvilke tiltak de kan treffe for å sikre 
sin kommunikasjon, for eksempel ved å bruke bestemte 
typer programvare eller krypteringsteknologi. Kravet om 
å underrette abonnenter om særlige sikkerhetsrisikoer 
fritar ikke tjenestetilbyderen for plikten til for egen reg-
ning å treffe egnede og umiddelbare tiltak for å forebygge 
enhver ny, uforutsett sikkerhetsrisiko og gjenopprette 
tjenestens normale sikkerhetsnivå. Underretning av abon-
nenten om sikkerhetsrisikoer bør være gratis, med unntak 
av eventuelle ubetydelige kostnader som abonnenten 
kan pådra seg i forbindelse med mottak eller innhenting 
av opplysningene, for eksempel ved nedlasting av en 
e-postmelding. Sikkerheten vurderes på bakgrunn av 
artikkel 17 i direktiv 95/46/EF.

21) Det bør treffes tiltak for å hindre enhver ulovlig tilgang til 
kommunikasjon for å verne fortroligheten for kommuni-
kasjon som foregår via et offentlig kommunikasjonsnett 
og offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjons-
tjenester, herunder både innhold og opplysninger som er 
knyttet til slik kommunikasjon. Den nasjonale lovgivning 
i enkelte medlemsstater forbyr bare forsettlig ulovlig til-
gang til kommunikasjon.

22) Det er ikke hensikten at forbudet mot lagring av kom-
munikasjon og tilhørende trafikkopplysninger av andre 
enn brukerne eller uten brukernes samtykke skal omfatte 
enhver automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring 
av slike opplysninger dersom lagringen skjer bare for å 
utføre overføringen i det elektroniske kommunikasjons-
nettet, og forutsatt at opplysningene ikke lagres lenger 
enn det som er nødvendig for overføringen og trafikksty-
ringen, og at fortroligheten fortsatt er garantert i lagrings-
tidsrommet. Dersom det er nødvendig for å effektivisere 
den videre overføringen av offentlig tilgjengelige opplys-
ninger til andre mottakere av tjenesten på anmodning fra 
dem, bør dette direktiv ikke hindre videre lagring av slike 
opplysninger, forutsatt at opplysningene i alle tilfeller vil 
være offentlig tilgjengelige uten begrensninger, og at alle 
opplysninger som viser til de enkelte abonnentene eller 
brukerne som ber om slike opplysninger, slettes.

23) Kommunikasjonsfortroligheten bør sikres også ved lov-
lig forretningsvirksomhet. Dersom det er nødvendig og 
tillatt i henhold til lovgivningen, kan kommunikasjon 
registreres for å framskaffe bevis på en kommersiell 
transaksjon. Direktiv 95/46/EF får anvendelse på slik 
behandling. Partene i kommunikasjonen bør underrettes 
på forhånd om registreringen, om dens formål og om 
lagringens varighet. Den registrerte kommunikasjonen 
bør slettes så fort som mulig og i alle tilfeller senest ved 
utløpet av fristen for å reise innvendinger mot transaksjo-
nen.

24) Terminalutstyret til brukere av elektroniske kommuni-
kasjonsnett og alle opplysninger som er lagret på slikt 
utstyr, er en del av brukerens privatliv og skal vernes i 
henhold til Den europeiske konvensjon om beskyttelse 
av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. 
Spionprogramvare («spyware»), skjulte sporingsbilder 
(«web bugs»), skjulte identifikatorer og andre lignende 
innretninger kan komme inn i brukernes terminaler uten 
deres kjennskap for å få tilgang til opplysninger, lagre 
skjulte opplysninger eller spore brukernes virksomhet, 
og kan alvorlig krenke disse brukernes personvern. Bruk 
av slike innretninger bør være tillatt bare for rettmessige 
formål, og med de berørte brukernes vitende.

25) Innretningene, for eksempel informasjonskapsler  
(«cookies»), kan imidlertid være et rettmessig og nyt-
tig verktøy for eksempel til å analysere virkningen av 
et nettsteds utforming og annonsering og til å bekrefte 
identiteten til brukere som foretar direktekoplede trans-
aksjoner. Dersom slike innretninger, som for eksempel 
informasjonskapsler, har et rettmessig formål, som å lette 
levering av informasjonssamfunnstjenester, bør det være 
tillatt å bruke dem under forutsetning av at brukerne i 
samsvar med direktiv 95/46/EF får klare og nøyaktige 
opplysninger om formålet med informasjonskapsler eller 
lignende innretninger, for å sikre at de er klar over hvilke 
opplysninger som blir lagret i terminalutstyret de bruker. 
Brukerne bør ha mulighet til å nekte at en informasjons-
kapsel eller en lignende innretning lagres i terminalutsty-
ret. Dette er særlig viktig når andre enn den opprinnelige 
brukeren har tilgang til terminalutstyret og dermed til 
alle data som inneholder følsomme personopplysninger, 
og som er lagret i utstyret. Opplysninger om bruken av 
ulike innretninger som skal installeres på brukerens ter-
minalutstyr, samt retten til å nekte, kan gis én gang i løpet 
av samme forbindelse og også omfatte framtidig bruk av 
innretningene ved senere forbindelser. Framgangsmåtene 
for å gi opplysninger, gi rett til å nekte eller anmode om 
samtykke bør være så brukervennlige som mulig. Tilgang 
til innhold på et bestemt nettsted kan fortsatt gjøres 
betinget av brukerens uttrykkelige godkjenning av en 
informasjonskapsel eller en lignende innretning, dersom 
formålet med bruken er rettmessig.
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26) Abonnentopplysninger som behandles i elektroniske 
kommunikasjonsnett med henblikk på å opprette forbin-
delser og overføre opplysninger, inneholder opplysninger 
om fysiske personers privatliv og gjelder retten til respekt 
for deres korrespondanse eller juridiske personers rett-
messige interesser. Slike opplysninger kan lagres bare 
i den grad det er nødvendig for å tilby tjenesten, av 
faktureringshensyn og for betaling for samtrafikk, og da 
bare for et begrenset tidsrom. Enhver annen behandling 
av slike opplysninger som tilbyderen av offentlig tilgjen-
gelige elektroniske kommunikasjonstjenester vil kunne 
ønske å foreta for å markedsføre elektroniske kommu-
nikasjonstjenester eller for å tilby verdiøkende tjenester, 
kan tillates bare dersom abonnenten har samtykket på 
grunnlag av nøyaktige og fullstendige opplysninger fra 
tilbyderen av offentlig tilgjengelige elektroniske kom-
munikasjonstjenester om arten av annen behandling som 
vedkommende planlegger å utføre og om abonnentens 
rett til ikke å gi eller til å trekke tilbake samtykket til 
slik behandling. Trafikkopplysninger som brukes for å 
markedsføre kommunikasjonstjenester eller for å tilby 
verdiøkende tjenester, bør også slettes eller gjøres ano-
nyme når tjenesten er levert. Tjenestetilbyderne bør til 
enhver tid holde abonnentene underrettet om hvilke typer 
opplysninger de behandler samt om behandlingens for-
mål og varighet.

27) Det nøyaktige tidspunkt for avslutningen av overføringen 
av en kommunikasjon, da trafikkopplysninger bør slet-
tes med unntak av opplysninger som er nødvendige av 
faktureringshensyn, kan være avhengig av hvilken type 
elektronisk kommunikasjonstjeneste som tilbys. For et 
taletelefonianrop vil overføringen for eksempel være 
avsluttet så snart en av brukerne bryter forbindelsen. For 
elektronisk post vil overføringen være avsluttet så snart 
mottakeren henter meldingen, vanligvis fra tjenestetilby-
derens tjener.

28) Plikten til å slette trafikkopplysninger eller gjøre dem 
anonyme når de ikke lenger er nødvendige for overføring 
av en kommunikasjon, er ikke i strid med framgangs-
måter på Internett som mellomlagring av IP-adresser i 
domenenavnsystemet eller mellomlagring av IP-adres-
sers kopling til fysiske adresser eller bruk av pålog-
gingsopplysninger for å kontrollere tilgangsrett til nett 
eller tjenester.

29) Tjenestetilbyderen kan om nødvendig i enkelttilfeller 
behandle trafikkopplysninger om abonnenter og bru-
kere dersom det er nødvendig for å avdekke tekniske 
feil eller feil ved overføringen av kommunikasjoner. 
Trafikkopplysninger som er nødvendige av fakturerings-
hensyn, kan også behandles av tjenestetilbyderen for å 
avdekke og stanse bedrageri som innebærer ubetalt bruk 
av den elektroniske kommunikasjonstjenesten.

30) Systemer for levering av elektroniske kommunikasjons-
nett og elektroniske kommunikasjonstjenester bør utfor-
mes slik at mengden av nødvendige personopplysninger 
begrenses til et minimum. All virksomhet som i forbin-
delse med levering av elektroniske kommunikasjonstje-
nester omfatter mer enn overføring av en kommunika-
sjon og fakturering av den, bør bygge på en samling av 
trafikkopplysninger som ikke kan knyttes til abonnenter 
eller brukere. Dersom virksomheten ikke kan bygge på 
samlede opplysninger, bør den anses som en verdiøkende 
tjeneste som krever abonnentens samtykke.

31) Om det er brukeren eller abonnenten som bør gi sitt 
samtykke til behandlingen av personopplysninger når 
en særskilt verdiøkende tjeneste tilbys, er avhengig av 
hvilke opplysninger som skal behandles, hvilken type tje-
neste som skal tilbys, og av om det teknisk, med hensyn 
til framgangsmåte og kontraktmessig er mulig å skille 
enkeltpersonen som bruker en elektronisk kommunika-
sjonstjeneste, fra den juridiske eller fysiske personen som 
har abonnert på den.

32) Dersom tilbyderen av en elektronisk kommunikasjons-
tjeneste eller en verdiøkende tjeneste har en underle-
verandøravtale med en annen enhet om behandling av 
personopplysninger som er nødvendige for levering av 
disse tjenestene, bør underleveransen og påfølgende 
behandling av opplysninger være fullt ut i samsvar med 
de krav til de behandlingsansvarlige og de opplysnings-
ansvarlige i forbindelse med personopplysninger som 
er fastsatt i direktiv 95/46/EF. Dersom levering av en 
verdiøkende tjeneste krever at trafikkopplysninger eller 
lokaliseringsopplysninger videreformidles fra en tilbyder 
av elektroniske kommunikasjonstjenester til en tilbyder 
av verdiøkende tjenester, bør abonnentene eller brukerne 
som opplysningene gjelder, også underrettes fullt ut om 
videreformidlingen før de gir sitt samtykke til behandling 
av opplysningene.

33) Innføringen av spesifiserte regninger har gjort det lettere 
for abonnenten å kontrollere riktigheten av beløpene som 
tjenestetilbyderen fakturerer vedkommende for, men 
samtidig kan dette krenke personvernet for brukere av 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstje-
nester. For å ivareta brukerens personvern bør medlems-
statene derfor oppfordre til at det i sektoren for elektro-
niske kommunikasjonstjenester utvikles valgmuligheter 
som for eksempel andre betalingsmuligheter som gir 
anonym eller strengt privat tilgang til offentlig tilgjenge-
lige elektroniske kommunikasjonstjenester, for eksempel 
telefonkort og mulighet for å betale med kredittkort. 
Medlemsstatene kan i samme øyemed anmode operatø-
rene om å tilby abonnentene en annen type spesifisert 
regning der et visst antall sifre slettes fra numrene som er 
oppført.
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34) Når det gjelder A-nummervisning er det nødvendig å 
verne anroperens rett til å hindre visning av identiteten til 
linjen anropet foretas fra, og den anroptes rett til å avvise 
anrop fra uidentifiserte linjer. I visse tilfeller er det beret-
tiget å oppheve blokkering av A-nummervisning. Enkelte 
abonnenter, særlig telefonhjelptjenester og lignende, har 
interesse av å garantere anonymitet for dem som ringer. 
Når det gjelder B-nummervisning er det nødvendig å 
verne den anroptes rett til og rettmessige interesse av 
å hindre visning av identiteten til linjen som anroperen 
faktisk er tilkoplet, særlig med hensyn til viderekoplede 
anrop. Tilbyderne av offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester bør underrette sine abonnenter 
om muligheten for A- og B-nummervisning i nettet, og 
om alle tjenester som tilbys på grunnlag av A- og B-num-
mervisning og mulighetene for personvern. Dette setter 
abonnentene i stand til å foreta et godt underbygd valg av 
de tjenestene de ønsker å benytte blant mulighetene for 
personvern. Mulighetene for personvern for hver linje må 
ikke nødvendigvis være tilgjengelige som en automatisk 
nettjeneste, men kan fås ved å rette en enkel anmodning 
til tilbyderen av de offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenestene.

35) I digitale mobilnett blir lokaliseringsopplysninger som 
angir den geografiske posisjon for mobilbrukerens termi-
nalutstyr, behandlet for å muliggjøre overføring av kom-
munikasjon. Slike opplysninger er trafikkopplysninger 
som omfattes av artikkel 6 i dette direktiv. Imidlertid kan 
digitale mobilnett også ha kapasitet til å behandle loka-
liseringsopplysninger som er mer nøyaktige enn det som 
kreves ved overføring av kommunikasjon, og som brukes 
til å tilby verdiøkende tjenester som personlig tilpassede 
trafikkopplysninger og veiledning til sjåfører. Behandling 
av slike opplysninger for verdiøkende tjenester bør til-
lates bare dersom abonnentene har gitt sitt samtykke. 
Selv når abonnentene har samtykket, bør de enkelt og 
kostnadsfritt midlertidig kunne hindre behandling av 
lokaliseringsopplysninger.

36) Medlemsstatene kan begrense brukernes og abonnente-
nes rett til personvern med hensyn til A-nummervisning 
når dette er nødvendig for å identifisere sjenerende anrop, 
og med hensyn til A-nummervisning og lokaliserings-
opplysninger når dette er nødvendig for at nødmeldings-
tjenester skal kunne utføre sine oppgaver så effektivt 
som mulig. For dette formål kan medlemsstatene vedta 
særlige bestemmelser som gir tilbydere av elektroniske 
kommunikasjonstjenester rett til å gi tilgang til A-num-
mervisning og lokaliseringsopplysninger uten forhånds-
samtykke fra de berørte brukere eller abonnenter.

37) Det er viktig å verne abonnentene mot enhver ulempe 
som kan følge av at andre foretar automatisk viderekop-
ling av anrop. I slike tilfeller bør abonnentene dessuten 
kunne stanse overføringen av viderekoplede anrop til sine 
terminaler ved å rette en enkel anmodning til tilbyderen 
av den offentlig tilgjengelige elektroniske kommunika-
sjonstjenesten.

38) Kataloger over abonnenter på elektroniske kommunika-
sjonstjenester distribueres i store opplag og er offentlige. 
Fysiske personers rett til personvern og juridiske perso-
ners rettmessige interesser krever at abonnentene skal 
kunne avgjøre om deres personopplysninger skal offent-
liggjøres i en katalog, og i så fall hvilke opplysninger. 
Leverandører av offentlige kataloger bør underrette abon-
nenter som skal oppføres i slike kataloger, om formålet 
med katalogen og om eventuelle særlige bruksområder 
for de elektroniske utgavene av offentlige kataloger, 
særlig søkefunksjoner i programvaren, for eksempel 
omvendte søkefunksjoner som gjør det mulig for brukere 
av katalogen å finne abonnentens navn og adresse bare på 
grunnlag av et telefonnummer.

39) Plikten til å underrette abonnenter om formålene med 
offentlige kataloger som deres personopplysninger skal 
oppføres i, bør pålegges den part som innhenter opplys-
ningene for slik oppføring. Dersom opplysningene kan 
bli overført til en eller flere tredjemenn, bør abonnenten 
bli underrettet om denne muligheten og om mottakeren 
eller mulige mottakerkategorier. Enhver overføring bør 
gjøres på det vilkår at opplysningene ikke kan brukes til 
andre formål enn dem som lå til grunn for innhentingen. 
Dersom parten som innhenter opplysningene fra abon-
nenten, eller enhver tredjemann som opplysningene 
er overført til, ønsker å bruke opplysningene til andre 
formål, skal det innhentes nytt samtykke fra abonnenten 
enten av den part som opprinnelig innhentet opplys-
ningene, eller av den tredjemann som opplysningene er 
overført til.

40) Det er viktig å verne abonnentene mot krenkelse av per-
sonvernet ved kommunikasjoner det ikke er bedt om, og 
som er beregnet på direkte markedsføring, særlig i form 
av talemaskiner, telefakser og elektronisk post, herunder 
tekstmeldinger (SMS). Disse formene for kommersielle 
kommunikasjoner det ikke er bedt om, kan på den ene 
siden være forholdsvis enkle og billige å sende, men på 
den andre siden utgjøre en byrde og/eller en kostnad for 
mottakeren. I tillegg kan deres omfang i noen tilfeller 
skape problemer for elektroniske kommunikasjonsnett 
og for terminalutstyr. Ved disse formene for kommunika-
sjoner det ikke er bedt om, og som er beregnet på direkte 
markedsføring, er det berettiget å kreve at det innhentes 
uttrykkelig forhåndssamtykke fra mottakerne før slik 
kommunikasjon sendes til dem. Det felles marked krever 
en harmonisert tilnærming for å sikre enkle regler på fel-
lesskapsplan for foretak og brukere.
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41) Innenfor rammen av et eksisterende kundeforhold er det 
rimelig å tillate bruk av opplysninger om elektronisk 
adresse for å tilby lignende produkter og tjenester, men 
bare av det foretaket som har fått opplysningene om 
elektronisk adresse i samsvar med direktiv 95/46/EF. Når 
opplysninger om elektronisk adresse er innhentet, bør 
kunden på en klar og tydelig måte underrettes om ytterli-
gere bruk av dem med henblikk på direkte markedsføring 
og få mulighet til å nekte slik bruk. Denne muligheten bør 
fortsatt gis ved enhver påfølgende kommunikasjon med 
henblikk på direkte markedsføring og være kostnadsfri, 
med unntak av eventuelle kostnader i forbindelse med 
overføringen av nektelsen.

42) Andre former for direkte markedsføring som er dyrere 
for avsenderen og ikke medfører noen kostnader for 
abonnenter og brukere, for eksempel taletelefonianrop 
fra person til person, kan berettige opprettholdelsen av 
en ordning som gir abonnenter eller brukere mulighet til 
å angi at de ikke ønsker å motta slike anrop. For ikke å 
redusere det nåværende personvernet bør medlemssta-
tene likevel ha rett til å opprettholde nasjonale ordninger 
som bare tillater slike anrop til abonnenter og brukere 
som har gitt sitt forhåndssamtykke.

43) For å lette en virkningsfull gjennomføring av felles-
skapsreglene for kommunikasjoner det ikke er bedt om, 
og som er beregnet på direkte markedsføring, er det 
nødvendig å forby bruk av falske identiteter eller falske 
avsenderadresser eller –numre ved utsending av kom-
munikasjoner det ikke er bedt om, og som er beregnet på 
direkte markedsføring.

44) Visse systemer for elektronisk post gjør det mulig for 
abonnenter å se avsenderen og emnelinjen i elektronisk 
post samt slette meldingen uten først å ha lastet ned 
resten av innholdet i den elektroniske posten eller noen 
av vedleggene, og på den måten redusere kostnadene ved 
å laste ned elektronisk post eller vedlegg det ikke er bedt 
om. Disse ordningene kan fortsatt være nyttige i visse 
tilfeller som et tillegg til de alminnelige forpliktelsene 
som fastsettes i dette direktiv.

45) Dette direktiv berører ikke bestemmelser som medlems-
statene fastsetter for å verne juridiske personers rettmes-
sige interesser med hensyn til kommunikasjoner det ikke 
er bedt om, og som er beregnet på direkte markedsføring. 
Dersom medlemsstatene oppretter et reservasjonsregister 
for juridiske personer, først og fremst brukere i foretak, 
som ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, får bestem-
melsene i artikkel 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter 
ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk 
handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk 
handel)(1) full anvendelse.

46) Funksjoner i forbindelse med tilbud av elektroniske 
kommunikasjonstjenester kan innarbeides i nettet eller 
i en hvilken som helst del av brukerens terminalutstyr, 
herunder programvaren. Vernet av personopplysninger 
og personvernet for brukere av offentlig tilgjengelige 

elektroniske kommunikasjonstjenester bør være uavhen-
gig av konfigurasjonen av de ulike komponentene som 
er nødvendige for å levere tjenesten, og fordelingen av 
de nødvendige funksjonene mellom disse komponentene. 
Direktiv 95/46/EF omfatter enhver form for behandling 
av personopplysninger uansett hvilken teknologi som 
brukes. Forekomsten av særlige regler for elektroniske 
kommunikasjonstjenester ved siden av de alminnelige 
reglene for de andre komponentene som er nødvendige 
for å tilby slike tjenester, fremmer ikke vern av person-
opplysninger og personvernet på en måte som er tekno-
logisk nøytral. Det kan derfor være nødvendig å vedta 
tiltak som pålegger produsenter av visse typer utstyr 
som brukes til elektroniske kommunikasjonstjenester å 
utforme sine produkter på en måte som sikrer vern av 
brukernes og abonnentenes personopplysninger og per-
sonvern. Dersom det vedtas slike tiltak i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(2), vil det sikre at 
innføringen av tekniske egenskaper ved elektronisk kom-
munikasjonsutstyr, herunder programvare for vern av 
opplysninger, harmoniseres slik at de er forenlige med 
gjennomføringen av det indre marked.

47) Dersom brukernes og abonnentenes rettigheter ikke 
respekteres, bør det fastsettes klageadgang i den nasjo-
nale lovgivning. Sanksjoner bør iverksettes mot enhver 
person som ikke overholder de nasjonale tiltakene truffet 
i henhold til dette direktiv, uansett om vedkommende 
person hører inn under privat- eller offentligrettslig lov-
givning.

48) Innenfor dette direktivs virkeområde vil det være hen-
siktsmessig å dra nytte av erfaringene til arbeidsgrup-
pen for personvern i forbindelse med behandling av 
personopplysninger, sammensatt av representanter for 
tilsynsmyndighetene i medlemsstatene og nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF.

49) For å lette overholdelsen av dette direktiv er det nød-
vendig med visse særordninger for behandling av opp-
lysninger som allerede pågår på det tidspunkt nasjonal 
lovgivning om gjennomføring av dette direktiv trer i  
kraft —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde og mål

1.  Ved dette direktiv harmoniseres medlemsstatenes bestem-
melser som er nødvendige for å sikre et likeverdig vern av 
grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til person-
vern, med hensyn til behandling av personopplysninger i sek-
toren for elektronisk kommunikasjon, samt fri bevegelighet for 
slike opplysninger og for elektronisk kommunikasjonsutstyr 
og elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet.

(1) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. (2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
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2.  Bestemmelsene i dette direktiv presiserer og utfyller 
direktiv 95/46/EF for formålene nevnt i nr. 1. I tillegg har de 
som mål å verne de rettmessige interesser til abonnenter som 
er juridiske personer.

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på virksomhet som 
ikke omfattes av virkeområdet til traktaten om opprettelse av 
Det europeiske fellesskap, som den nevnt i avdeling V og VI 
i traktaten om Den europeiske union, og ikke i noe tilfelle på 
virksomhet som gjelder offentlig sikkerhet, forsvar, statens sik-
kerhet (herunder statens økonomiske interesser når virksom-
heten er forbundet med spørsmål om statens sikkerhet) eller 
statens virksomhet på det strafferettslige området.

Artikkel 2

Definisjoner

Med mindre noe annet er angitt, får definisjonene i direktiv 
95/46/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 
7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommu-
nikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1) anvendelse.

Følgende definisjoner får også anvendelse:

a) «bruker»: enhver fysisk person som bruker en offentlig 
tilgjengelig elektronisk kommunikasjonstjeneste for pri-
vate eller forretningsmessige formål uten nødvendigvis å 
abonnere på denne tjenesten,

b) «trafikkopplysninger»: enhver opplysning som behandles 
med henblikk på overføring av en kommunikasjon i et 
elektronisk kommunikasjonsnett, eller for å fakturere den,

c) «lokaliseringsopplysninger»: alle opplysninger som 
behandles i et elektronisk kommunikasjonsnett, og som 
viser den geografiske plasseringen til terminalutstyret til 
en bruker av en offentlig tilgjengelig elektronisk kommu-
nikasjonstjeneste,

d) «kommunikasjon»: enhver opplysning som utveksles eller 
overføres mellom et begrenset antall parter ved hjelp av en 
offentlig tilgjengelig elektronisk kommunikasjonstjeneste. 
Dette omfatter ikke opplysninger som overføres som en del 
av en kringkastingstjeneste til allmennheten via et elektro-
nisk kommunikasjonsnett, med mindre opplysningene kan 
knyttes til en identifiserbar abonnent eller bruker som mot-
tar opplysningene,

e) «anrop»: en forbindelse som opprettes ved hjelp av en 
offentlig tilgjengelig telefontjeneste som tillater toveis-
kommunikasjon i sanntid,

f) «samtykke»: en brukers eller en abonnents samtykke til-
svarer den registrertes samtykke i direktiv 95/46/EF,

g) «verdiøkende tjeneste»: enhver tjeneste som krever behand-
ling av trafikkopplysninger eller lokaliseringsopplysnin-
ger, med unntak av opplysninger som ikke er nødvendige 
for overføring eller fakturering av en kommunikasjon,

h) «elektronisk post»: enhver henvendelse i form av tekst, 
tale, lyd eller bilde som sendes via et offentlig kommuni 
 

kasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens 
terminalutstyr inntil mottakeren henter den.

Artikkel 3

Berørte tjenester

1.  Dette direktiv får anvendelse på behandling av per-
sonopplysninger i forbindelse med at offentlig tilgjengelige 
elektroniske kommunikasjonstjenester tilbys i offentlige kom-
munikasjonsnett i Fellesskapet.

2.  Artikkel 8, 10 og 11 får anvendelse på abonnentlinjer 
tilkoplet digitale sentraler og, når det er teknisk mulig og ikke 
krever en uforholdsmessig stor økonomisk innsats, på abon-
nentlinjer tilkoplet analogsentraler.

3.  Dersom det er teknisk umulig å oppfylle kravene i  
artikkel 8, 10 og 11, eller dersom dette krever en uforholdsmes-
sig stor økonomisk innsats, skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 4

Sikkerhet

1.  Tilbyderen av en offentlig tilgjengelig elektronisk kom-
munikasjonstjeneste skal treffe egnede tekniske og organi-
satoriske tiltak for å sikre vern av sine tjenester, eventuelt 
sammen med tilbyderen av det offentlige telenettet når det 
gjelder nettsikkerheten. Tatt i betraktning de nyeste tekniske 
mulighetene og kostnadene ved gjennomføringen, skal disse 
tiltakene garantere et sikkerhetsnivå som står i forhold til faren 
som foreligger.

2.  Dersom det foreligger en særlig fare for brudd på nett-
sikkerheten, skal tilbyderen av en offentlig tilgjengelig elek-
tronisk kommunikasjonstjeneste underrette abonnentene om 
denne faren og, dersom faren ligger utenfor virkeområdet for 
de tiltak som tjenestetilbyderen skal treffe, om enhver mulig 
framgangsmåte for å hindre at slikt brudd oppstår, herunder 
den kostnaden dette sannsynligvis vil medføre.

Artikkel 5

Kommunikasjonsfortrolighet

1.  Medlemsstatene skal gjennom nasjonal lovgivning sikre 
fortrolighet for kommunikasjon som foregår via offentlige 
kommunikasjonsnett og offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester samt fortrolighet for trafikkopplys-
ninger knyttet til slik kommunikasjon. De skal særlig forby 
enhver annen person enn brukerne, uten samtykke fra vedkom-
mende bruker, å avlytte, oppfange, lagre eller på andre måter 
oppfange eller overvåke kommunikasjonen og tilhørende 
trafikkopplysninger, unntatt dersom denne virksomheten er 
tillatt i henhold til lov, i samsvar med artikkel 15 nr. 1. Dette 
nummer skal ikke hindre teknisk lagring som er nødvendig for 
å overføre kommunikasjonen uten at det berører fortrolighets-
prinsippet.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
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2.  Nr. 1 berører ikke registrering av kommunikasjon og til-
hørende trafikkopplysninger som er tillatt i henhold til lov når 
den foregår innenfor rammen av lovlig forretningsvirksomhet 
for å framskaffe bevis på en kommersiell transaksjon eller på 
enhver annen kommunikasjon i forretningsøyemed.

3.  Medlemsstatene skal sikre at bruken av elektroniske 
kommunikasjonsnett for å lagre opplysninger eller for å få 
tilgang til opplysninger lagret i en abonnents eller brukers 
terminalutstyr bare er tillatt på det vilkår at abonnenten eller 
brukeren får tilgang til klare og omfattende opplysninger, blant 
annet om formålet med behandlingen, i samsvar med direk-
tiv 95/46/EF, og rett til å nekte at den behandlingsansvarlige 
behandler dem. Dette skal ikke hindre teknisk lagring eller til-
gang som skjer bare for å gjennomføre eller lette overføringen 
av en kommunikasjon via et elektronisk kommunikasjonsnett, 
eller som er absolutt nødvendig for å levere en informasjons-
samfunnstjeneste som brukeren eller abonnenten uttrykkelig 
har ønsket.

Artikkel 6

Trafikkopplysninger

1.  Trafikkopplysninger om abonnenter og brukere som 
behandles og lagres av tilbyderen av et offentlig kommunika-
sjonsnett eller tilbyderen av en offentlig tilgjengelig kommu-
nikasjonstjeneste, må slettes eller gjøres anonyme når de ikke 
lenger er nødvendige for overføringen av en kommunikasjon, 
uten at det berører nr. 2, 3 og 5 i denne artikkel og artikkel 15 
nr. 1.

2.  Trafikkopplysninger som er nødvendige for å fakturere 
abonnenten og for betaling av samtrafikk, kan behandles. En 
slik behandling er tillatt bare inntil utløpet av tidsrommet da 
regningen kan bestrides i henhold til lov, eller betalingsinnkre-
ving kan foretas.

3.  For å markedsføre elektroniske kommunikasjonstjenes-
ter eller for å tilby verdiøkende tjenester kan en tilbyder av 
en offentlig tilgjengelig kommunikasjonstjeneste behandle 
opplysningene nevnt i nr. 1 i den utstrekning og i det tidsrom 
som er nødvendig for slike tjenester eller slik markedsføring, 
dersom abonnenten eller brukeren som opplysningene gjelder, 
har gitt sitt samtykke til det. Brukere eller abonnenter skal ha 
mulighet til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke til 
behandling av trafikkopplysninger.

4.  Tjenestetilbyderen skal underrette abonnenten eller bru-
keren om hvilke typer trafikkopplysninger som behandles, og 
om behandlingens varighet for de formål som er nevnt i nr. 2 
og, før samtykke er innhentet, for de formål som er nevnt i 
nr. 3.

5.  Behandling av trafikkopplysninger i samsvar med nr. 1, 2, 
3 og 4 skal foretas bare av personer som handler etter fullmakt 
fra tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett og tilbydere av 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, 
og som håndterer fakturering eller trafikkstyring, svarer på 
forespørsler fra kunder, avdekker bedrageri, markedsfører 
elektroniske kommunikasjonstjenester eller tilbyr en verdiø-
kende tjeneste, og behandlingen skal begrenses til det som er 
nødvendig for å utføre slik virksomhet.

6.  Nr. 1, 2, 3 og 5 får anvendelse med forbehold for mulig-

heten vedkommende myndigheter har til å innhente fakture-

rings- eller trafikkopplysninger i henhold til gjeldende lovgiv-

ning for å løse tvister, særlig i forbindelse med samtrafikk eller 

fakturering.

Artikkel 7

Spesifiserte regninger

1.  Abonnentene skal ha rett til å motta uspesifiserte  

regninger.

2.  Medlemsstatene skal anvende nasjonale bestemmelser 

for å sikre at abonnentenes rett til å motta spesifiserte regninger 

ikke strider mot anropende brukeres og anropte abonnenters 

rett til personvern, for eksempel ved å påse at et tilstrekkelig 

antall alternative kommunikasjons- og betalingsmåter som 

fremmer bedre personvern, er tilgjengelige for nevnte brukere 

og abonnenter.

Artikkel 8

A- og B-nummervisning og begrensning av  

denne muligheten

1.  Dersom A-nummervisning tilbys, skal tjenestetilbyderen 

gi den anropende brukeren mulighet til på en enkel måte og 

kostnadsfritt å hindre A-nummervisningen for hvert enkelt 

anrop. Den anropende abonnenten skal ha denne muligheten 

for hver linje.

2.  Dersom A-nummervisning tilbys, skal tjenestetilbyderen 

gi den anropte abonnenten mulighet til, på en enkel måte og 

kostnadsfritt ved rimelig bruk, å hindre nummervisning for 

innkommende anrop.

3.  Dersom A-nummervisning tilbys, og der A-nummeret 

vises før forbindelse er opprettet, skal tjenestetilbyderen gi 

den anropte abonnenten mulighet til på en enkel måte å avvise 

innkommende anrop dersom den anropende bruker eller abon-

nent har blokkert A-nummervisning.

4.  Dersom B-nummervisning tilbys, skal tjenestetilbyde-

ren gi den anropte brukeren mulighet til på en enkel måte og 

kostnadsfritt å hindre B-nummervisningen for den anropende 

brukeren.

5.  Nr. 1 får også anvendelse på anrop fra Fellesskapet til 

tredjestater. Nr. 2, 3 og 4 får anvendelse på innkommende 

anrop fra tredjestater.

6.  Medlemsstatene skal sikre at tilbyderne av offentlig 

tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, dersom 

A- og/eller B-nummervisning tilbys, underretter allmennheten 

om dette samt om mulighetene fastsatt i nr. 1, 2, 3 og 4.
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Artikkel 9

Lokaliseringsopplysninger utover trafikkopplysninger

1.  Dersom lokaliseringsopplysninger utover trafikkopplys-
ninger som gjelder brukere av eller abonnenter på offentlige 
kommunikasjonsnett eller offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester kan behandles, skal opplysningene 
behandles bare dersom de er gjort anonyme, eller dersom 
brukerne eller abonnentene har gitt sitt samtykke til det, i den 
utstrekning og i det tidsrom som er nødvendig for å levere en 
verdiøkende tjeneste. Tjenestetilbyderen skal underrette bru-
kerne eller abonnentene før de har gitt sitt samtykke om hvilke 
typer lokaliseringsopplysninger utover trafikkopplysninger 
som vil bli behandlet, behandlingens formål og varighet samt 
om opplysningene vil bli overført til tredjemann med henblikk 
på levering av den verdiøkende tjenesten. Brukere eller abon-
nenter skal ha mulighet til når som helst å trekke tilbake sitt 
samtykke til behandling av andre lokaliseringsopplysninger 
enn trafikkopplysninger.

2.  Dersom brukerne eller abonnentene har gitt sitt sam-
tykke til behandling av andre lokaliseringsopplysninger enn 
trafikkopplysninger, skal brukeren eller abonnenten fortsatt 
ha mulighet til på en enkel måte og kostnadsfritt å midlertidig 
nekte behandling av slike opplysninger for hver oppkobling til 
nettet eller for hver overføring av kommunikasjon.

3.  Behandling av andre lokaliseringsopplysninger enn tra-
fikkopplysninger i samsvar med nr. 1 og 2 skal foretas bare 
av personer som handler etter fullmakt fra tilbyderen av det 
offentlige kommunikasjonsnettet eller den offentlig tilgjenge-
lige kommunikasjonstjenesten eller av tredjemann som tilbyr 
den verdiøkende tjenesten, og behandlingen skal begrenses til 
det som er nødvendig for å tilby den verdiøkende tjenesten.

Artikkel 10

Unntak

Medlemsstatene skal sikre at det finnes åpne framgangsmåter 
for hvordan en tilbyder av et offentlig kommunikasjonsnett 
og/eller en tilbyder av en offentlig tilgjengelig elektronisk 
kommunikasjonstjeneste kan:

a) oppheve blokkeringen av A-nummervisning midlertidig 
når en abonnent ber om sporing av sjikaneanrop eller 
sjenerende anrop. I slike tilfeller skal de opplysningene 
som gjør det mulig å identifisere den anropende abon-
nenten i samsvar med nasjonal lovgivning lagres og gjøres 
tilgjengelige av tilbyderen av et offentlig telekommuni-
kasjonsnett og/eller tilbyderen av en offentlig tilgjengelig 
elektronisk kommunikasjonstjeneste,

b) oppheve blokkeringen av A-nummervisning og se bort fra 
at en abonnent eller bruker har nektet eller ikke gitt sitt 
samtykke til behandling av lokaliseringsopplysninger linje 
for linje, for organisasjoner som besvarer nødanrop, og 
som er godkjent til det av en medlemsstat, herunder politi, 
ambulansetjenester og brannvesen, med sikte på å kunne 
besvare slike anrop.

Artikkel 11

Automatisk viderekopling av anrop

Medlemsstatene skal sikre at enhver abonnent har mulighet 
til på en enkel måte og kostnadsfritt å stanse automatisk vide-
rekopling av anrop foretatt av en tredjemann til abonnentens 
terminal.

Artikkel 12

Abonnentkataloger

1.  Medlemsstatene skal sikre at abonnentene kostnadsfritt 
og før de blir oppført i katalogen blir underrettet om for-
målene med en trykt eller elektronisk abonnentkatalog som 
er tilgjengelig for allmennheten, eller som kan fås gjennom 
nummeropplysningen, og som kan inneholde abonnentens 
personopplysninger, og om alle andre bruksmuligheter som 
bygger på søkefunksjoner som finnes i elektroniske utgaver av 
katalogen.

2.  Medlemsstatene skal sikre at abonnentene får mulighet til 
å bestemme om en offentlig katalog skal inneholde deres per-
sonopplysninger og i så fall hvilke, i den grad opplysningene 
er relevante for formålet med katalogen som katalogleveran-
døren har fastsatt, og til å bekrefte, rette eller trekke tilbake 
opplysningene. Det skal være kostnadsfritt ikke å være oppført 
i offentlige abonnentkataloger og å bekrefte, rette eller trekke 
tilbake personopplysninger.

3.  Medlemsstatene kan kreve at abonnentene skal anmodes 
om nytt samtykke for alle andre formål med en offentlig kata-
log enn å søke etter personers adresseopplysninger på grunnlag 
av navn og eventuelt et minimum av andre parametrer.

4.  Nr. 1 og 2 får anvendelse på abonnenter som er fysiske 
personer. Medlemsstatene skal også sikre, innenfor rammen av 
fellesskapsretten og gjeldende nasjonal lovgivning, at de rett-
messige interessene til andre abonnenter enn fysiske personer i 
tilstrekkelig grad blir ivaretatt når det gjelder oppføring av dem 
i offentlige kataloger.

Artikkel 13

Kommunikasjoner det ikke er bedt om

1.  Bruk av automatiserte oppringingssystemer uten mennes-
kelig medvirkning (talemaskin), telefaksapparater (telefaks) 
eller elektronisk post med henblikk på direkte markedsføring, 
kan tillates bare overfor abonnenter som på forhånd har gitt sitt 
samtykke.

2.  Uten at det berører nr. 1 kan en fysisk eller juridisk 
person som har mottatt opplysninger om elektronisk adres-
se for elektronisk post fra sine kunder i forbindelse med 
salg av et produkt eller en tjeneste i samsvar med direktiv  
95/46/EF, bruke disse opplysningene om elektronisk adresse 
med henblikk på direkte markedsføring av sine egne, tilsva-
rende produkter eller tjenester, forutsatt at kundene klart og 
tydelig får mulighet til kostnadsfritt og på en enkel måte å 
motsette seg slik bruk av opplysninger om elektronisk adresse, 
når de innsamles og ved hver henvendelse, dersom kunden 
ikke fra begynnelsen av har motsatt seg slik bruk.
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3.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 
kommunikasjoner det ikke er bedt om, og som er beregnet på 
direkte markedsføring, i andre tilfeller enn dem fastsatt i nr. 1 
og 2, uten kostnader for abonnenten ikke tillates uten samtykke 
fra vedkommende abonnent, eller overfor abonnenter som ikke 
ønsker å motta slike kommunikasjoner, idet valget mellom 
disse to løsningene skal foretas i henhold til nasjonal lovgiv-
ning.

4.  I alle tilfeller skal det være forbudt å sende elektronisk 
post med henblikk på direkte markedsføring dersom identi-
teten til avsenderen som henvendelsen sendes på vegne av, 
skjules eller hemmeligholdes, eller dersom det ikke finnes en 
gyldig adresse som mottakeren kan henvende seg til for å få 
stanset slike henvendelser.

5.  Nr. 1 og 3 får anvendelse på abonnenter som er fysiske 
personer. Medlemsstatene skal også sikre, innenfor rammen av 
fellesskapsretten og gjeldende nasjonal lovgivning, at de rett-
messige interessene til andre abonnenter enn fysiske personer i 
tilstrekkelig grad blir ivaretatt med hensyn til kommunikasjo-
ner det ikke er bedt om.

Artikkel 14

Tekniske kjennetegn og standardisering

1.  Ved gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv 
skal medlemsstatene sikre, med forbehold for nr. 2 og 3, at 
terminaler eller annet elektronisk kommunikasjonsutstyr ikke 
underlegges obligatoriske krav om særlige tekniske kjennetegn 
som kan hindre markedsføringen av og fri bevegelighet for 
slikt utstyr i medlemsstatene og mellom disse.

2.  Dersom bestemmelsene i dette direktiv kan gjennomføres 
bare gjennom krav om særlige tekniske kjennetegn i elektro-
niske kommunikasjonsnett, skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en infor-
masjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 
regler for informasjonssamfunnstjenester(1).

3.  Ved behov kan det vedtas tiltak for å sikre at terminalut-
styr utformes på en måte som er forenlig med brukernes rett 
til å verne og kontrollere bruken av sine personopplysninger i 
samsvar med direktiv 1999/5/EF og rådsvedtak 87/95/EØF av 
22. desember 1986 om standardisering på sektorene informa-
sjonsteknologi og telekommunikasjon(2).

Artikkel 15

Anvendelse av visse bestemmelser i direktiv 95/46/EF

1.  Medlemsstatene kan vedta lovgivningstiltak for å begren-
se rekkevidden av de forpliktelser og rettigheter som er fastsatt 
i artikkel 5 og 6, artikkel 8 nr. 1, 2, 3 og 4 og artikkel 9 i dette  
 
 
 

direktiv, dersom en slik begrensning er nødvendig, egnet og 
rimelig i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sik-
kerhet (dvs. statens sikkerhet), forsvar, offentlig sikkerhet og 
forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølging 
av straffbare handlinger eller ulovlig bruk av det elektroniske 
kommunikasjonssystemet, som fastsatt i artikkel 13 nr. 1 i 
direktiv 95/46/EF. For dette formål kan medlemsstatene blant 
annet vedta lovgivningstiltak om lagring av opplysninger i 
et begrenset tidsrom dersom dette er berettiget ut fra en av 
grunnene fastsatt i dette nummer. Alle tiltak omhandlet i dette 
nummer skal være i samsvar med de allmenne prinsippene i 
fellesskapsretten, herunder prinsippene i artikkel 6 nr. 1 og 2 i 
traktaten om Den europeiske union.

2.  Bestemmelsene i kapittel III i direktiv 95/46/EF om kla-
geadgang, ansvar og sanksjoner, får anvendelse på nasjonale 
bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette direktiv samt 
på individuelle rettigheter som følger av dette direktiv.

3.  Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med 
behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i 
direktiv 95/46/EF skal utføre oppgavene nevnt i artikkel 30 i 
nevnte direktiv, også med hensyn til de forhold som omfattes 
av dette direktiv, det vil si vern av grunnleggende rettigheter 
og friheter og rettmessige interesser i sektoren for elektronisk 
kommunikasjon.

Artikkel 16

Overgangsordninger

1.  Artikkel 12 får ikke anvendelse på utgaver av abonnent-
kataloger som allerede er produsert eller markedsført i trykt 
eller frakoplet elektronisk form før ikrafttredelsen av de nasjo-
nale bestemmelsene som er vedtatt i henhold til dette direktiv.

2.  Dersom personopplysninger om abonnenter på faste 
eller mobile offentlige taletelefonitjenester har vært oppført 
i en offentlig abonnentkatalog i samsvar med bestemmel-
sene i direktiv 95/46/EF og artikkel 11 i direktiv 97/66/EF før 
ikrafttredelsen av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, kan disse abonnentenes person-
opplysninger fortsatt være oppført i den offentlige katalogen 
i trykt eller elektronisk utgave, herunder utgaver med mulig-
het for omvendt søking, med mindre abonnentene oppgir noe 
annet etter å ha fått fullstendige opplysninger om formålet med 
katalogen og alternativene i samsvar med artikkel 12 i dette 
direktiv.

Artikkel 17

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2003 sette i kraft 
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

(2) EFT L 36 av 7.2.1987, s. 31. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten  
av 1994.
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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, og eventuelle senere endringer av 
disse bestemmelsene.

Artikkel 18

Ny vurdering

Kommisjonen skal senest tre år etter datoen nevnt i artikkel 17 
nr. 1 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen av dette direktiv og dets virkning på markedsdel-
takere og forbrukere, særlig med hensyn til bestemmelsene om 
kommunikasjoner det ikke er bedt om, idet det tas hensyn til 
det internasjonale miljøet. For dette formål kan Kommisjonen 
anmode medlemsstatene om opplysninger, som skal framskaf-
fes uten utilbørlig forsinkelse. Ved behov skal Kommisjonen 
framlegge forslag til endringer av dette direktiv, idet det tas 
hensyn til resultatene av nevnte rapport, eventuelle endringer 
i sektoren og eventuelle andre forslag som den mener er nød-
vendige for å bedre direktivets virkning.

Artikkel 19

Oppheving

Direktiv 97/66/EF oppheves fra og med datoen nevnt i artik-
kel 17 nr. 1.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

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

Artikkel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX T. PEDERSEN

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1406/2002

av 27. juni 2002

om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå(*)

2005/EØS/27/36

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

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) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er vedtatt et stort antall regelverkstiltak i Felles-
skapet for å bedre sikkerheten og hindre forurensning 
i forbindelse med sjøtransport. For å være effektivt må 
slikt regelverk anvendes på en riktig og ensartet måte i 
hele Fellesskapet. Dette vil sikre like konkurransevilkår, 
redusere den konkurransevridning som skyldes de økono-
miske fordelene ved å bruke skip som ikke er i samsvar 
med reglene, samt belønne de seriøse aktørene innenfor 
sjøfart.

2) Visse oppgaver som for tiden utføres på fellesskapsplan 
eller på nasjonalt plan, vil kunne utføres av et spesiali-
sert, sakkyndig organ. Det er nødvendig med stabil fag-
lig og vitenskapelig støtte på høyt nivå for å anvende 
fellesskapsregelverk riktig på områdene sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip, for å overvåke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gjennomføringen av regelverket og for å vurdere hvor 
effektive gjeldende tiltak er. Det er derfor nødvendig 
innenfor Fellesskapets eksisterende institusjonsstruktur 
og maktfordeling å opprette et europeisk sjøsikkerhets-
byrå (heretter kalt «byrået»).

3) Generelt sett bør byrået være det faglige organ som gir 
Fellesskapet de nødvendige midler til å handle effektivt 
med sikte på å forbedre reglene for sjøsikkerhet og hind-
ring av forurensning fra skip. Byrået bør bistå Kommi-
sjonen i det løpende arbeidet med å ajourføre og utvikle 
fellesskapsregelverket på områdene sjøsikkerhet og hind-
ring av forurensning fra skip, og gi den nødvendige støtte 
for å sikre ensartet og effektiv gjennomføring av slikt 
regelverk i hele Fellesskapet, ved å bistå Kommisjonen i 
utførelsen av de oppgaver den er tillagt etter eksisterende 
og framtidig fellesskapsregelverk for sjøsikkerhet og 
hindring av forurensning fra skip.

4) For at byrået skal kunne utføre de oppgavene det opp-
rettes for, bør det utføre et visst antall andre viktige 
oppgaver med sikte på økt sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip i medlemsstatenes farvann. I den 
forbindelse bør byrået samarbeide med medlemsstatene 
for å tilrettelegge hensiktsmessig opplæringsvirksomhet 
om emner knyttet til havnestatskontroll og flaggstat og 
yte faglig bistand ved gjennomføring av fellesskapsre-
gelverket. Byrået bør lette samarbeidet mellom med-
lemsstatene og Kommisjonen i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om 
opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for 
sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv  
93/75/EØF(5), dvs. ved å utarbeide og forvalte det infor-
masjonssystem som er nødvendig for å nå målene fastsatt 
i direktivet, samt lette samarbeidet om undersøkelser i 
forbindelse med alvorlige ulykker til sjøs. Byrået bør gi  
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 21.

(1) EFT C 120 E av 24.4.2001, s. 83 og EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 184.
(2) EFT C 221 av 7.8.2001, s. 64.
(3) EFT C 357 av 14.12.2001, s. 1.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 2001 (EFT C 53 E av 28.2.2002,  

s. 312), Rådets felles holdning av 7. mars 2002 (EFT C 119 E av 22.5.2002, 
s. 27) og europaparlamentsbeslutning av 12. juni 2002 (ennå ikke kunngjort 
i De Europeiske Fellesskaps Tidende) og rådsbeslutning av 25. juni 2002. (5) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.
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Kommisjonen og medlemsstatene objektive, pålitelige og 
sammenlignbare opplysninger og data om sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip slik at de kan gjøre 
det som er nødvendig for å styrke gjeldende tiltak og 
vurdere hvor effektive de er. Det bør stille Fellesskapets 
fagkunnskap om sjøsikkerhet til rådighet for søkersta-
tene. Byrået bør være åpent for deltaking for disse statene 
og andre tredjestater som har inngått avtaler med Felles-
skapet som innebærer at de vedtar og anvender felles-
skapsregelverket på områdene sjøsikkerhet og hindring 
av forurensning fra skip.

5) Byrået bør fremme et bedre samarbeid mellom medlems-
statene og utvikle og formidle beste praksis i Fellesska-
pet. Dette bør i sin tur bidra til å styrke det overordnede 
sjøsikkerhetssystemet i Fellesskapet samt redusere risi-
koen for ulykker til sjøs, havforurensning og tap av men-
neskeliv til sjøs.

6) For at byrået skal kunne utføre sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte, er det hensiktsmessig at dets tje-
nestemenn foretar besøk i medlemsstatene for å overvåke 
hvordan Fellesskapets system for sjøsikkerhet og hind-
ring av forurensning fra skip samlet virker. Besøkene bør 
foretas etter regler som skal fastsettes av byråets styre og 
tilrettelegges av medlemsstatenes myndigheter.

7) Byrået bør anvende relevant fellesskapsregelverk for 
offentlig tilgang til dokumenter og personvern med 
hensyn til behandling av personopplysninger. Det bør gi 
offentligheten og alle berørte parter objektive, pålitelige 
og lett forståelige opplysninger om sitt arbeid.

8) Når det gjelder byråets erstatningsansvar i kontraktsfor-
hold, som er underlagt den lov som får anvendelse på 
kontrakter byrået inngår, bør Domstolen ha myndighet til 
å treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i kon-
trakten. Domstolen bør også ha myndighet til å dømme 
i tvister om erstatning for skade som skyldes byråets 
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold.

9) For å sikre at byråets oppgaver blir effektivt utført, bør 
medlemsstatene og Kommisjonen være representert i 
et styre med de nødvendige fullmakter til å fastsette 
budsjettet, kontrollere gjennomføringen av det, vedta 
hensiktsmessige finansielle regler, fastsette åpne fram-
gangsmåter for byråets beslutningstaking, godkjenne 
dets arbeidsprogram, undersøke anmodninger om faglig 

bistand fra medlemsstatene, fastsette retningslinjer for 
besøk i medlemsstatene og utnevne den daglige lederen. 
I lys av byråets svært tekniske og vitenskapelige oppdrag 
og oppgaver er det hensiktsmessig at styret består av en 
representant for hver medlemsstat og fire representan-
ter for Kommisjonen, med et høyt sakkunnskapsnivå. 
For ytterligere å sikre det høyeste sakkunnskaps- og 
erfaringsnivå i styret, og for å knytte de mest berørte 
sektorene nærmere til byråets arbeid, bør Kommisjonen 
oppnevne uavhengige fagfolk fra disse sektorene som 
styremedlemmer uten stemmerett, på grunnlag av deres 
personlige egnethet og erfaring på områdene sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip, og ikke som repre-
sentanter for bestemte yrkesorganisasjoner.

10) Dersom byrået skal virke på en tilfredsstillende måte, 
må dets daglige leder utpekes på grunnlag av egnethet 
og dokumenterte administrasjons- og ledelsesferdighe-
ter samt kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip, og han 
eller hun må utføre sine plikter med full uavhengighet 
og handlefrihet med hensyn til organiseringen av byrå-
ets interne virksomhet. For dette formål bør den daglige 
lederen forberede og treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at byråets arbeidsprogram blir gjennomført på en 
tilfredsstillende måte, hvert år utarbeide utkast til en 
generell rapport som skal framlegges for styret, sette opp 
et overslag over byråets inntekter og utgifter og gjennom-
føre budsjettet.

11) For å sikre byrået full selvstendighet og uavhengighet, 
anses det som nødvendig at det har et eget budsjett der 
inntektene hovedsakelig kommer fra bidrag fra Felles-
skapet.

12) Etter hvert som det de seneste år er blitt opprettet 
flere desentraliserte byråer, har budsjettmyndigheten 
bestrebet seg på å bedre innsynet i og kontrollen over 
forvaltningen av fellesskapsmidlene som er tildelt byrå-
ene, særlig når det gjelder oppføring av gebyrinntekter 
i budsjettet, finansiell kontroll, fullmakt til å meddele 
ansvarsfrihet, bidrag til pensjonsordninger og intern bud-
sjettbehandling (atferdsregler). På tilsvarende måte bør 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 
av 25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(1) 
få ubegrenset anvendelse på byrået, som bør tiltre 
den tverrinstitusjonelle avtalen av 25. mai 1999 mellom  

(1) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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 Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og 
Kommisjonen for De europeiske fellesskap om interne 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)(1).

13) Innen fem år etter at byrået har begynt å utøve sin 
virksomhet, bør styret bestille en uavhengig, ekstern 
vurdering for å undersøke hvilken innvirkning denne 
forordning, byrået og dets arbeidsmetoder har hatt på 
opprettelsen av et høyt nivå for sjøsikkerhet og hindring 
av forurensning fra skip —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

MÅL OG OPPGAVER

Artikkel 1

Mål

1. Ved denne forordning opprettes et europeisk sjøsikker-
hetsbyrå (heretter kalt «byrået») som har som mål å sikre et 
høyt, ensartet og effektivt nivå for sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip i Fellesskapet.

2. Byrået skal gi medlemsstatene og Kommisjonen den 
faglige og vitenskapelige bistand som er nødvendig, med et 
høyt sakkunnskapsnivå, for å hjelpe dem til å anvende felles-
skapsregelverket riktig på områdene sjøsikkerhet og hindring 
av forurensning fra skip, for å overvåke gjennomføringen av 
regelverket og vurdere hvor effektive gjeldende tiltak er.

Artikkel 2

Oppgaver

For å sikre at målene fastsatt i artikkel 1 nås på en hensiktsmes-
sig måte, skal byrået utføre følgende oppgaver:

a) det skal eventuelt bistå Kommisjonen i det forberedende 
arbeidet med å ajourføre og utarbeide fellesskapsregelverk 
på områdene sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra 
skip, særlig i tråd med utviklingen av internasjonalt regel-
verk på området. Denne oppgaven skal omfatte analyse av 
forskningsprosjekter som utføres på områdene sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip,

b) det skal bistå Kommisjonen med effektiv gjennomføring 
av fellesskapsregelverket for sjøsikkerhet og hindring 
av forurensning fra skip i hele Fellesskapet. Byrået skal  
særlig

i)  overvåke hvordan Fellesskapets ordning med  
havnestatskontroll samlet virker, noe som eventuelt kan 
omfatte besøk i medlemsstatene, og foreslå eventuelle 
forbedringer på dette området for Kommisjonen,

 ii) gi Kommisjonen den faglige bistand som er nødvendig 
for å delta i arbeidet i de faglige organer i Paris-memo-
randumet om havnestatskontroll,

iii) bistå Kommisjonen ved gjennomføring av enhver 
oppgave som er tillagt Kommisjonen ved eksisterende 
og framtidig fellesskapsregelverk for sjøsikkerhet og 
hindring av forurensning fra skip, særlig regelverk som 
får anvendelse på klassifikasjonsselskaper og sikkerhet 
for passasjerskip samt på sikkerhet, opplæring, sertifi-
sering og vakthold for skipsbesetninger,

c) det skal samarbeide med medlemsstatene for

 i) eventuelt å tilrettelegge relevant opplæringsvirksom-
het på områder som er havnestatens og flaggstatens 
ansvar,

ii) å utvikle tekniske løsninger og yte faglig bistand i 
forbindelse med gjennomføringen av fellesskapsregel-
verk,

d) det skal lette samarbeidet mellom medlemsstatene og  
Kommisjonen på området som omfattes av direktiv 
2002/59/EF. Byrået skal særlig

 i) fremme samarbeid mellom kyststater i de berørte 
havområdene, innenfor de områder som omfattes av 
nevnte direktiv,

ii) utvikle og drive et informasjonssystem som er nødven-
dig for å nå direktivets mål,

e) det skal lette samarbeid mellom medlemsstatene og  
Kommisjonen ved utarbeiding av en felles metode for 
undersøkelse av ulykker til sjøs i samsvar med avtalte 
internasjonale prinsipper, idet det tas behørig hensyn til de 
ulike rettsordener i medlemsstatene, ved å støtte medlems-
statene ved undersøkelser i forbindelse med alvorlige ulyk-
ker til sjøs, og ved å gjennomføre analyser av eksisterende 
undersøkelsesrapporter om ulykker,(1) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15.
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f) det skal gi Kommisjonen og medlemsstatene objektive, 
pålitelige og sammenlignbare opplysninger og data om sjø-
sikkerhet og hindring av forurensning fra skip, for å gjøre 
det mulig for dem å treffe nødvendige tiltak for å bedre 
sjøsikkerheten og hindre forurensning fra skip og å vur-
dere hvor effektive gjeldende tiltak er. Slike oppgaver skal 
omfatte innsamling, registrering og vurdering av tekniske 
data på områdene sjøsikkerhet og skipstrafikk, samt på 
området havforurensning, både utilsiktet og tilsiktet, syste-
matisk bruk av eksisterende databaser, herunder gjensidig 
datautveksling, og eventuelt utvikling av nye databaser. 
På grunnlag av de innsamlede dataene skal byrået bistå 
Kommisjonen når den hver sjette måned offentliggjør opp-
lysninger om skip som er nektet adgang til Fellesskapets 
havner i henhold til rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 
om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, 
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord 
på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i 
farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestats-
kontroll)(1). Byrået skal også bistå Kommisjonen og med-
lemsstatene i deres virksomhet for å bedre kartleggingen 
og oppfølgingen av skip som foretar ulovlige utslipp,

g) under forhandlinger med søkerstater kan byrået gi faglig 
bistand med hensyn til gjennomføring av fellesskapsregel-
verk på områdene sjøsikkerhet og hindring av forurensning 
fra skip. Denne oppgaven skal samordnes med eksiste-
rende regionale samarbeidsprogrammer, og skal eventuelt 
omfatte tilrettelegging av relevant opplæringsvirksomhet.

Artikkel 3

Besøk i medlemsstatene

1. For å utføre de oppgaver som er tillagt det, kan byrået 
foreta besøk i medlemsstatene i samsvar med de retningslinjer 
som styret fastsetter. Medlemsstatenes nasjonale myndigheter 
skal lette arbeidet for byråets personale.

2. Byrået skal underrette den berørte medlemsstaten om det 
planlagte besøket, navnene på tjenestemennene med fullmakt 
og datoen når besøket begynner. Byråets tjenestemenn med 
fullmakt til å foreta slike besøk, skal gjøre dette etter at byråets 
daglige leder har framlagt en beslutning med beskrivelse av 
formålet med oppdraget.

3. Ved avslutningen av hvert besøk skal byrået utarbeide 
en rapport og sende den til Kommisjonen og den berørte  
medlemsstaten.

Artikkel 4

Innsyn og vern av opplysninger

1. Når byrået behandler søknader om tilgang til dokumenter 
det har i sin besittelse, skal det anvende prinsippene i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 
2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter(2).

2. Byrået kan på eget initiativ sørge for kommunikasjon 
på områder innenfor sitt ansvarsområde. Det skal særlig sikre 
at offentligheten og alle berørte parter raskt mottar objektive, 
pålitelige og lett forståelige opplysninger om byråets arbeid.

3. Styret skal fastsette de nødvendige interne regler for 
anvendelse av nr. 1 og 2.

4. De opplysninger som samles inn av Kommisjonen og 
byrået i samsvar med denne forordning, skal være omfattet 
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 
18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behand-
ling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 
organer og om den frie bevegelighet for slike opplysninger(3).

KAPITTEL II

INTERN STRUKTUR OG ARBEIDSMÅTE

Artikkel 5

Rettslig status, regionale sentre

1. Byrået skal være et fellesskapsorgan. Det skal være eget 
rettssubjekt.

2. I hver medlemsstat skal byrået ha den mest omfattende 
rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold til 
nasjonal lovgivning. Det kan særlig erverve og avhende løsøre 
og fast eiendom og være part i en rettssak.

3. Etter anmodning fra Kommisjonen kan styret, med 
samtykke fra de berørte medlemsstater, vedta å opprette de 
regionale sentre som er nødvendige for å utføre oppgavene i 
forbindelse med overvåking av skipsfart og sjøtrafikk, som 
fastsatt i direktiv 2002/59/EF.

4. Byrået skal være representert ved sin daglige leder.

(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/106/EF (EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17).

(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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Artikkel 6

Personale

1. Vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn, 
ansettelsesvilkårene for andre ansatte i De europeiske felles-
skap og regler vedtatt i fellesskap av De europeiske fellesskaps 
institusjoner med henblikk på anvendelse av disse vedtektene 
og ansettelsesvilkårene, får anvendelse på byråets personale. 
Styret skal, etter avtale med Kommisjonen, vedta de nødven-
dige gjennomføringsreglene.

2. Med forbehold for artikkel 16 skal byrået med hensyn til 
sitt eget personale utøve den myndighet som er tillagt anset-
telsesmyndigheten etter vedtektene og ansettelsesvilkårene for 
andre ansatte.

3. Byråets personale skal bestå av tjenestemenn som mid-
lertidig er utpekt eller stilt til rådighet av Kommisjonen eller 
medlemsstatene, og av andre ansatte som byrået rekrutterer 
etter behov for å utføre sine oppgaver.

Artikkel 7

Privilegier og immunitet

Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og 
immunitet får anvendelse på byrået og dets personale.

Artikkel 8

Erstatningsansvar

1. Byråets ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt 
den lov som gjelder for vedkommende kontrakt.

2. Domstolen skal ha myndighet til å treffe beslutning i 
henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt inngått av byrået.

3. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal 
byrået, i samsvar med de allmenne prinsipper som er felles 
for medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den skade som dets 
avdelinger eller tjenestemenn volder i tjenesten.

4. Domstolen skal ha myndighet til å avgjøre tvister om 
erstatning for skader nevnt i nr. 3.

5. De ansattes personlige ansvar overfor byrået skal være 
underlagt bestemmelsene i vedtektene eller ansettelsesvilkå-
rene som gjelder for dem.

Artikkel 9

Språk

1. Bestemmelsene fastsatt i forordning nr. 1 av 15. april 
1958 om fastsettelse av reglene for bruk av språk i Det euro-
peiske økonomiske fellesskap(1) får anvendelse på byrået.

2. Oversettelsestjenestene som er nødvendige for byråets 
arbeid, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den euro-
peiske unions institusjoner.

Artikkel 10

Opprettelse av styret og dets myndighet

1. Det opprettes et styre i henhold til denne artikkel.

2. Styret skal

a) utnevne den daglige lederen i samsvar med artikkel 16,

b) innen 30. april hvert år vedta byråets generelle rapport 
for foregående år og oversende den til medlemsstatene, 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen,

c) innenfor rammen av utarbeidingen av arbeidsprogrammet, 
undersøke anmodninger fra medlemsstatene om faglig 
bistand som nevnt i artikkel 2 bokstav c) punkt ii),

d) innen 31. oktober hvert år, etter å ha tatt hensyn til utta-
lelse fra Kommisjonen, vedta byråets arbeidsprogram 
for kommende år og oversende det til medlemsstatene, 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.

 Arbeidsprogrammet skal vedtas med forbehold for 
Fellesskapets årlige budsjettbehandling. Dersom 
Kommisjonen innen 15 dager etter vedtakelsesdatoen 
for arbeidsprogrammet gir uttrykk for at den ikke godtar 
arbeidsprogrammet, skal styret gjennomgå programmet på 
nytt og vedta det, eventuelt med endringer, innen en frist 
på to måneder, ved andre gangs behandling enten med to 
tredels flertall, medregnet Kommisjonens representanter, 
eller ved enstemmighet blant medlemsstatenes represen-
tanter,

(1) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58. Forordningen sist endret ved tiltredelsesak-
ten av 1994.
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e) vedta byråets endelige budsjett før begynnelsen av regn-

skapsåret, og eventuelt justere det i samsvar med felles-

skapsbidraget og byråets øvrige inntekter,

f) fastsette framgangsmåter for den daglige leders beslut-

ningstaking,

g) fastsette retningslinjer for de besøk som skal foretas i hen-

hold til artikkel 3,

h) utføre sine oppgaver i forbindelse med byråets budsjett i 

henhold til artikkel 18, 19 og 21,

i) utøve disiplinærmyndighet overfor den daglige leder og 

arbeidslederne nevnt i artikkel 15 nr. 3,

j) fastsette sin forretningsorden.

Artikkel 11

Styrets sammensetning

1. Styret skal bestå av en representant for hver medlemsstat 

og fire representanter for Kommisjonen samt fire representan-

ter for de mest berørte yrkessektorene, utpekt av Kommisjonen, 

uten stemmerett.

Styremedlemmene skal utnevnes på grunnlag av relevant erfa-

ring og sakkunnskap på områdene sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip.

2. Hver medlemsstat og Kommisjonen skal utnevne sine 

medlemmer av styret og et varamedlem som skal representere 

medlemmet ved hans/hennes fravær.

3. Mandatperioden skal være fem år. Mandatperioden kan 

fornyes én gang.

4. Deltaking fra representanter for tredjestater og vilkårene 

for dette skal fastsettes i bestemmelsene nevnt i artikkel 17 

nr. 2.

Artikkel 12

Styreledelse

1. Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine med-

lemmer. Nestlederen skal automatisk ta lederens plass dersom 

han/hun er forhindret fra å ivareta sine plikter.

2. Lederens og nestlederens mandat skal være tre år og skal 

utløpe når de ikke lenger er medlemmer av styret. Mandatet 

skal kunne fornyes én gang.

Artikkel 13

Møter

1. Styrelederen skal innkalle til styremøtene.

2. Byråets daglige leder skal delta i drøftingene.

3. Styret skal holde et ordinært møte to ganger i året. I 
tillegg skal det tre sammen på initiativ fra lederen eller på 
anmodning fra Kommisjonen eller en tredel av medlemssta-
tene.

4. Når visse særlige punkter på dagsordenen er fortrolige 
eller det foreligger en interessekonflikt, kan styret beslutte å 
behandle disse punktene uten at medlemmer utnevnt i egen-
skap av representanter for de mest berørte yrkessektorene er til 
stede. Nærmere regler for anvendelse av denne bestemmelsen 
kan fastsettes i forretningsordenen.

5. Styret kan invitere enhver person som har synspunkter 
som kan være av interesse, til å delta på møtene som observa-
tør.

6. Styremedlemmene kan, med forbehold for bestemmelse-
ne i forretningsordenen, bistås av rådgivere eller sakkyndige.

7. Byrået skal ivareta styrets sekretariatsfunksjoner.

Artikkel 14

Avstemning

1. Styret skal treffe sine beslutninger med to tredels flertall 
av alle medlemmer som har stemmerett.

2. Hvert medlem skal ha én stemme. Byråets daglige leder 
skal ikke avgi stemme.

Ved et medlems fravær skal hans/hennes vararepresentant ha 
rett til å utøve stemmeretten.

3. I forretningsordenen skal det fastsettes nærmere regler 
for avstemningen, særlig vilkårene for at et medlem kan opptre 
på vegne av et annet medlem.

Artikkel 15

Den daglige leders oppgaver og myndighet

1. Byrået skal ledes av den daglige lederen, som skal være 
fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver, med for-
behold for Kommisjonens og styrets respektive myndighet.
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2. Den daglige lederen skal ha følgende oppgaver og myn-
dighet:

a) han/hun skal utarbeide arbeidsprogrammet og framlegge 
det for styret etter samråd med Kommisjonen. Han/hun 
skal treffe de nødvendige tiltak for å gjennomføre det. 
Han/hun skal besvare alle anmodninger om bistand fra 
Kommisjonen eller fra en medlemsstat i samsvar med 
artikkel 10 nr. 2 bokstav c),

b) han/hun skal treffe beslutninger om besøk som fastsatt i 
artikkel 3, etter samråd med Kommisjonen og i henhold til 
de retningslinjer som styret har fastsatt i henhold til artik-
kel 10 nr. 2 bokstav g),

c) han/hun skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
byråets virksomhet er i samsvar med denne forordning, 
herunder vedta interne administrative instrukser og offent-
liggjøre meldinger,

d) han/hun skal iverksette et effektivt overvåkingssystem for 
å kunne sammenligne byråets resultater med dets drifts-
mål. På dette grunnlag skal den daglige lederen hvert år 
utarbeide utkast til en generell rapport og framlegge den 
for styret. Han/hun skal fastsette framgangsmåter for jevn-
lig vurdering som tilfredsstiller anerkjente faglige standar-
der,

e) han/hun skal med hensyn til personalet utøve den myndig-
het som er fastsatt i artikkel 6 nr. 2,

f) han/hun skal utarbeide overslag over byråets inntekter og 
utgifter i samsvar med artikkel 18 og gjennomføre budsjet-
tet i samsvar med artikkel 19.

3. Den daglige lederen kan bistås av en eller flere arbeids-
ledere. Dersom den daglige lederen er fraværende eller forhin-
dret, skal en av arbeidslederne erstatte ham/henne.

Artikkel 16

Utnevnelse av daglig leder

1. Byråets daglige leder skal utnevnes av styret på grunnlag 
av egnethet og dokumenterte administrasjons- og ledelsesfer-
digheter samt kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip. Styret skal 
treffe sin beslutning med fire femdels flertall av alle medlem-
mer som har stemmerett. Kommisjonen kan foreslå en eller 
flere kandidater.

Styret skal ha myndighet til å avsette den daglige lederen etter 
samme framgangsmåte.

2. Den daglige lederens mandatperiode skal være fem år. 
Mandatperioden kan fornyes én gang.

Artikkel 17

Tredjestaters deltaking

1. Byrået skal være åpent for deltaking for tredjestater som 
har inngått avtaler med Det europeiske fellesskap som innebæ-
rer at de har vedtatt og anvender fellesskapsretten på områdene 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip.

2. I henhold til relevante bestemmelser i disse avtalene vil 
det bli utarbeidet ordninger som blant annet skal angi arten og 
omfanget av disse statenes deltaking i byråets arbeid, herunder 
bestemmelser om finansielle bidrag og personale.

KAPITTEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikkel 18

Budsjett

1. Byråets inntekter skal bestå av:

a) et bidrag fra Fellesskapet,

b) eventuelle bidrag fra enhver tredjestat som deltar i byråets 
arbeid i samsvar med artikkel 17,

c) gebyrer for publikasjoner, opplæring og/eller andre tjenes-
ter som byrået yter.

2. Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personale, admi-
nistrasjon, infrastruktur og drift.

3. Den daglige lederen skal utarbeide et overslag over 
byråets inntekter og utgifter for kommende regnskapsår og 
oversende det til styret sammen med en stillingsoversikt.

4. Inntekter og utgifter skal være i balanse.

5. Styret skal senest innen 30. april hvert år vedta budsjett-
forslaget, sammen med det foreløpige arbeidsprogrammet, 
og oversende dem til Kommisjonen og til de tredjestater som 
deltar i byråets arbeid i henhold til artikkel 17.

På grunnlag av dette budsjettforslaget skal Kommisjonen 
fastsette de tilsvarende overslagene i det foreløpige forsla-
get til Den europeiske unions alminnelige budsjett, som den 
skal framlegge for Rådet i samsvar med traktatens artik-
kel 272. Rammen for Fellesskapets finansielle overslag for de  
kommende årene skal overholdes.
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6. Etter at Den europeiske unions alminnelige budsjett 
er vedtatt, skal styret vedta byråets budsjett og endelige 
arbeidsprogram, og om nødvendig justere dem i samsvar med 
fellesskapsbidraget. Det skal omgående oversende dem til 
Kommisjonen, budsjettmyndigheten og de tredjestater som 
deltar i byråets arbeid.

Artikkel 19

Gjennomføring og kontroll av budsjettet

1. Den daglige lederen skal gjennomføre byråets budsjett.

2. Kontroll med byråets utgiftsforpliktelser og betaling av 
alle utgifter og kontroll med fastsettelse og innkreving av alle 
byråets inntekter skal foretas av Kommisjonens finansinspek-
tør.

3. Den daglige lederen skal senest 31. mars hvert år over-
sende Kommisjonen, styret og Revisjonsretten et detaljert 
regnskap over alle inntekter og utgifter i foregående regn-
skapsår.

Revisjonsretten skal granske regnskapene i samsvar med trak-
tatens artikkel 248. Den skal hvert år offentliggjøre en rapport 
om byråets virksomhet.

4. Europaparlamentet skal etter rekommandasjon fra styret 
meddele byråets daglige leder ansvarsfrihet for gjennomførin-
gen av budsjettet.

Artikkel 20

Bedrageribekjempelse

1. I forbindelse med bekjempelse av bedrageri, korrupsjon 
og annen ulovlig virksomhet får bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 1073/1999 ubegrenset anvendelse på byrået.

2. Byrået skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av  
25. mai 1999 om interne undersøkelser foretatt av OLAF, og 
skal umiddelbart fastsette egnede bestemmelser som får anven-
delse på hele personalet.

3. I beslutninger om finansiering og avtaler og dokumenter 
i forbindelse med gjennomføring av dem skal det uttrykke-
lig fastsettes at Revisjonsretten og OLAF om nødvendig kan 
foreta kontroll på stedet hos mottakere av midler fra byrået 
samt hos de organer som fordeler dem.

Artikkel 21

Finansielle bestemmelser

Styret skal, med godkjenning fra Kommisjonen og etter utta-
lelse fra Revisjonsretten, vedta byråets finansreglement. I dette 
finansreglementet skal det særlig fastsettes hvilken framgangs-
måte som skal benyttes ved utarbeiding og gjennomføring av 
byråets budsjett, i samsvar med artikkel 142 i finansreglemen-
tet av 21. desember 1977 for De europeiske fellesskaps almin-
nelige budsjett(1).

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 22

Vurdering

1. Innen fem år etter at byrået har begynt sin virksomhet 
skal styret bestille en uavhengig ekstern vurdering av gjen-
nomføringen av denne forordning. Kommisjonen skal stille 
til rådighet for byrået alle opplysninger som byrået mener er 
nødvendige for denne vurderingen.

2. Ved vurderingen skal det undersøkes hvilken innvirkning 
denne forordning, byrået og dets arbeidsmetoder har hatt på 
opprettelsen av et høyt nivå for sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip. Styret skal utarbeide et særlig mandat 
etter avtale med Kommisjonen og etter samråd med de berørte 
parter.

3. Styret skal motta vurderingen og rette rekommandasjo-
ner til Kommisjonen om endringer i denne forordning, byrået 
og dets arbeidsmetoder. Både resultatene av vurderingen og 
rekommandasjonene skal oversendes av Kommisjonen til 
Europaparlamentet og Rådet, og skal offentliggjøres.

Artikkel 23

Igangsetting av byråets virksomhet

Byrået skal begynne sin virksomhet innen tolv måneder etter at 
denne forordning er trådt i kraft.

Artikkel 24

Ikrafttredelse

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

(1) EFT L 356 av 31.12.1997, s. 1. Sist endret ved forordning (EF, EKSF, 
Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 av 20.4.2001, s. 1).
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 358/2003

av 27. februar 2003

om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet 
opptreden i forsikringssektoren(*)

2005/EØS/27/37

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1534/91 av  
31. mai 1991 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på 
visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden 
i forsikringssektoren(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b), 
c) og e),

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EØF) nr. 1534/91 gir Kommisjonen myndig-
het til ved forordning å anvende traktatens artikkel 81  
nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og sam-
ordnet opptreden i forsikringssektoren der formålet er 
samarbeid om:

— fastsettelse av felles risikopremietariffer på grunnlag 
av felles statistikk eller antall skadetilfeller,

— fastsettelse av standardforsikringsvilkår,

— felles dekning av visse typer risiko,

— erstatningsoppgjør,

— prøving og godkjenning av sikkerhetsutstyr, og

— utarbeiding av registre over og opplysninger om for-
høyde risikoer.

2) I henhold til nevnte forordning har Kommisjonen vedtatt 
forordning (EØF) nr. 3932/92 av 21. desember 1992 om 
anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på visse  

 grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden 
på forsikringsområdet(3). Forordning (EØF) nr. 3932/92, 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og 
Sverige, utløper 31. mars 2003.

3) Forordning (EØF) nr. 3932/92 gir ikke unntak for avtaler 
om erstatningsoppgjør og utarbeiding av registre over og 
opplysninger om forhøyde risikoer. Kommisjonen anså 
at den ikke hadde tilstrekkelig erfaring med å behandle 
enkeltsaker til å kunne benytte den myndighet den er 
tillagt etter forordning (EØF) nr. 1534/91 på disse områ-
dene. Denne situasjonen har ikke endret seg.

4) 12. mai 1999 vedtok Kommisjonen en rapport(4) til Rådet 
og Europaparlamentet om hvordan forordning (EØF) 
nr. 3932/92 har virket. 15. desember 1999 avgav Den 
økonomiske og sosiale komité en uttalelse om Kom-
misjonens rapport(5). 19. mai 2000 vedtok Parlamentet 
en resolusjon om samme rapport(6). 28. juni 2000 holdt 
Kommisjonen et samrådsmøte med berørte parter, her-
under representanter for forsikringssektoren og nasjonale 
konkurransemyndigheter, om forordningen. 9. juli 2002 
offentliggjorde Kommisjonen et utkast til denne forord-
ning i EF-tidende, med en oppfordring til berørte parter 
om å framlegge sine merknader innen 30. september 
2002.

5) En ny forordning må oppfylle to krav: den må sikre en 
effektiv beskyttelse av konkurransen og tilstrekkelig 
rettssikkerhet for foretak. I arbeidet med å nå disse måle-
ne bør det tas hensyn til behovet for i størst mulig grad 
å forenkle den administrative kontroll. Det må dessuten 
tas hensyn til Kommisjonens erfaring på dette området 
siden 1992, og til resultatene av samråd om rapporten av 
1999 og samråd som førte fram til vedtakelsen av denne 
forordning.

6) I henhold til forordning (EØF) nr. 1534/91 skal  
Kommisjonens unntaksforordning omfatte en definisjon 
av de grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opp-
treden den får anvendelse på, angi hvilke restriksjoner 
eller bestemmelser som kan eller ikke kan forekomme i 
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden eller andre 
vilkår som må være oppfylt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 53 av 28.2.2003, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 24.

(1) EFT L 143 av 7.6.1991, s. 1.
(2) EFT C 163 av 9.7.2002, s. 7.

(3) EFT L 398 av 31.12.1992, s. 7.
(4) KOM (1999) 192 endelig utgave.
(5) CES 1139/99.
(6) PE A5-0104/00.
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7) Det er likevel hensiktsmessig å gå bort fra framgangsmå-
ten med å oppregne hvilke bestemmelser som er unntatt, 
og å legge større vekt på å bestemme de grupper av avta-
ler som er unntatt opptil et visst nivå for markedsmakt og 
å angi nærmere de restriksjoner eller bestemmelser som 
ikke skal forekomme i slike avtaler. Dette er i tråd med 
en økonomisk metode som vurderer avtalenes virkning 
på det relevante marked. Det bør likevel anerkjennes at 
det i forsikringssektoren er visse former for samarbeid 
der alle foretak på et relevant forsikringsmarked deltar 
og som normalt kan anses å oppfylle vilkårene fastsatt i 
traktatens artikkel 81 nr. 3.

8) Ved anvendelsen av artikkel 81 nr. 3 ved forordning er 
det ikke nødvendig å bestemme hvilke avtaler som kan 
komme inn under artikkel 81 nr. 1. Ved den individuelle 
vurdering av avtaler etter artikkel 81 nr. 1 må det tas 
hensyn til flere faktorer, særlig markedsstrukturen på det 
relevante marked.

9) Gruppeunntak bør være forbeholdt avtaler som med til-
strekkelig sikkerhet antas å oppfylle vilkårene i artikkel 
81 nr. 3.

10) Samarbeid mellom forsikringsforetak eller mellom sam-
menslutninger av foretak med henblikk på beregning av 
gjennomsnittskostnadene for dekning av en gitt risiko 
i fortiden, eller for livsforsikring, dødelighetstabeller, 
tabeller over sykdoms-, ulykkes- og uførhetshyppighet 
gjør det mulig å forbedre kunnskapen om risikoene og 
gjør det lettere for de enkelte foretak å vurdere dem. 
Dette kan lette markedsadgangen og dermed komme for-
brukerne til gode. Dette gjelder også felles undersøkelser 
av ytre omstendigheters sannsynlige innvirkning på 
erstatningsutbetalingenes hyppighet eller omfang, eller 
på lønnsomheten ved ulike typer investeringer. Det må 
likevel sikres at slikt samarbeid unntas bare i den grad det 
er nødvendig for å nå disse mål. Det bør derfor fastsettes 
at avtaler om bruttopremier ikke er unntatt. Bruttopre-
mier kan faktisk være lavere enn de beløp som framgår 
av de aktuelle beregninger, tabeller eller undersøkelser, 
ettersom forsikringsgiverne kan benytte inntektene fra 
sine investeringer til å redusere sine premier. Beregnin-
gene, tabellene og undersøkelsene bør dessuten være 
ikke-bindende og tjene bare som referanse.

11) Jo bredere kategorier som benyttes for statistikk over 
kostnaden ved dekning av en gitt risiko i fortiden, desto 
mindre spillerom har forsikringsforetak til å beregne 
premier på et smalere grunnlag. Felles beregninger av 
kostnaden ved risikoer i fortiden bør derfor unntas, forut-
satt at den tilgjengelige statistikk er så detaljert og variert 
som det er forsikringsteknisk hensiktsmessig.

12) Ettersom både forsikringsforetak som er aktive på ved-
kommende geografiske marked eller produktmarked 
og foretak som har planer om å gå inn på markedet har 
behov for slike beregninger, tabeller og undersøkelser, 
må slike foretak gis adgang til slike beregninger, tabel-
ler og undersøkelser på vilkår som er rimelige og uten 
forskjellsbehandling sammenholdt med vilkårene for de 
foretak som allerede finnes på vedkommende marked. 
Slike vilkår kan for eksempel omfatte at et forsikrings-
foretak som ennå ikke opererer på markedet, forplikter 
seg til å framlegge statistiske opplysninger om erstat-
ningsutbetalinger dersom det noen gang skulle gå inn på 
markedet. Vilkårene kan også omfatte medlemskap i den 
sammenslutning av forsikringsforetak som har ansvar 
for å foreta beregningene, så lenge slikt medlemskap er 
åpent for forsikringsforetak som ennå ikke er virksomme 
på vedkommende marked, på vilkår som er rimelige og 
uten forskjellsbehandling. Avgifter for adgang til slike 
beregninger eller tilknyttede undersøkelser som avkreves 
forsikringsforetak som ikke selv har bidratt til dem, vil 
likevel ikke anses som rimelige dersom de er så høye at 
de utgjør en hindring for nyetableringen.

13) Påliteligheten av felles beregninger, tabeller og undersø-
kelser øker med mengden av den statistikk som de bygger 
på. Forsikringsgivere med høye markedsandeler kan selv 
generere tilstrekkelig statistikk til å kunne foreta pålite-
lige beregninger, men de som har lave markedsandeler 
vil ikke kunne gjøre dette, og nyinntredere i enda mindre 
grad. Det at slike felles utarbeidede beregninger, tabeller 
og undersøkelser bygger på opplysninger fra samtlige 
forsikringsgivere på et marked, herunder de store, vil 
fremme konkurransen fordi det hjelper små forsikrings-
givere og letter nyetableringen. Tatt i betraktning dette 
særtrekk ved forsikringssektoren er det ikke hensiktsmes-
sig å sette markedsandelsgrenser som vilkår for unntak 
for slike felles beregninger og undersøkelser.

14) Standardforsikringsvilkår eller –bestemmelser og stan-
dardmodeller for overskuddet på en livsforsikringspolise 
kan gi visse fordeler. De kan for eksempel gi forsikrings-
giverne effektivitetsgevinster, lette nyetableringen for 
små eller uerfarne forsikringsgivere, hjelpe forsikringsgi-
verne med å oppfylle sine rettslige forpliktelser og tjene 
som målestokk for forbrukerorganisasjoner ved sammen-
ligning av forsikringspoliser som tilbys av forskjellige 
forsikringsgivere.

15) Standardforsikringsvilkår må likevel ikke føre til verken 
en standardisering av produktene eller til at det oppstår en 
betydelig ulikevekt mellom rettighetene og forpliktelsene 
som følger av avtalen. Unntaket bør derfor få anvendelse 
på standardforsikringsvilkår bare dersom de er ikke-bin-
dende, og uttrykkelig angir at de deltakende foretak står 
fritt til å tilby kundene andre forsikringsvilkår. Dessuten 
kan standardforsikringsvilkår ikke systematisk utelukke 
visse risikoer uten uttrykkelig å angi muligheten for å 
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utvide dekningen ved avtale, og kan ikke fastsette at 
kontraktsforholdet med forsikringstakeren opprettholdes 
i et for omfattende tidsrom eller går utover avtalens 
opprinnelige formål. Dette berører ikke forpliktelser som 
følger av fellesskapsretten eller nasjonal lovgivning til å 
inkludere visse risikoer i visse poliser.

16) Det bør i tillegg fastsettes at disse standardvilkårene skal 
være tilgjengelige for alle interesserte, særlig forsikrings-
takeren, slik at det sikres reell åpenhet og derfor en fordel 
for forbrukerne.

17) Det at en forsikringspolise omfatter risikoer som et bety-
delig antall forsikringstakere ikke samtidig er utsatt for, 
kan hindre nyskaping, ettersom samling av ikke-beslek-
tede risikoer kan avholde forsikringsgiverne fra å tilby en 
egen og spesifikk dekning for hver av dem. En bestem-
melse som innfører en slik samlet dekning bør derfor ikke 
omfattes av gruppeunntaket. Dersom forsikringsgiverne 
er juridisk forpliktet til å inkludere i polisene risikoer 
som et betydelig antall forsikringstakere ikke samtidig er 
utsatt for, utgjør en standardbestemmelse som gjenspeiler 
en slik juridisk forpliktelse i en ikke-bindende standard-
avtale ikke en konkurransebegrensning, og faller utenfor 
virkeområdet for traktatens artikkel 81 nr. 1.

18) Koassuransegrupper eller koreassuransegrupper (ofte 
kalt «pooler») kan gjøre det mulig for forsikringsgivere 
og gjenforsikrere å tilby forsikring eller gjenforsikring 
for risikoer som de kanskje kunne tilby bare utilstrekkelig 
dekning for dersom poolen ikke fantes. De kan også gi 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak erfaring med risi-
koer som de ikke kjenner. Slike grupper kan likevel inne-
bære konkurransebegrensninger, som standardisering av 
forsikringsvilkår og til og med av forsikringssummer 
og premier. Det bør derfor fastsettes under hvilke vilkår 
slike grupper kan unntas.

19) For helt nye risikoer er det ikke mulig på forhånd å vite 
hvilken tegningskapasitet som er nødvendig for å dekke 
risikoen, eller om flere slike grupper sammen kan tilby 
denne formen for forsikring. En pool som utelukkende 
har som formål å tilby koassuranse eller koreassuranse av 
nye lignende risikoer (og ikke en kombinasjon av nye og 
eksisterende risikoer) kan derfor unntas for et begrenset 
tidsrom. Et tidsrom på tre år bør være tilstrekkelig for å 
innhente data fra tidligere perioder om skadetilfeller slik 
at det kan vurderes om det er behov for en enkelt pool. 

Denne forordning fastsetter derfor unntak for nyoppret-
tede grupper hvis formål er å dekke en ny risiko, i de 
første tre år etter opprettelsen.

20) Etter definisjonen av «nye risikoer» gitt i artikkel 2 nr. 7 
i denne forordning kan bare risikoer som ikke fantes 
tidligere omfattes av definisjonen, noe som utelukker 
for eksempel risikoer som fantes tidligere men som ikke 
var dekket av en forsikring. Videre faller en risiko hvis 
karakter endres vesentlig (for eksempel en betydelig 
økning i terroristvirksomhet) utenfor definisjonen, etter-
som risikoen i seg selv ikke er ny. En ny risiko krever 
per definisjon et helt nytt forsikringsprodukt, og kan ikke 
dekkes av tilføyelser til eller endringer av et eksisterende 
forsikringsprodukt.

21) For risikoer som ikke er nye, anerkjennes det at slike 
koassuransegrupper eller koreassuransegrupper som 
innebærer en begrensning av konkurransen også under 
visse begrensede omstendigheter kan innebære fordeler 
som kan berettige et unntak etter traktatens artikkel 81 
nr. 3, selv om de kunne erstattes av to eller flere konkur-
rerende forsikringsforetak. De kan for eksempel gjøre det 
mulig for medlemmene å skaffe den nødvendige erfaring 
i vedkommende forsikringssektor, gi kostnadsbesparelser 
eller reduserte premier gjennom felles gjenforsikring på 
gunstige vilkår. Unntak for slike grupper er likevel ikke 
berettiget dersom vedkommende gruppe nyter godt av 
betydelig markedsmakt, ettersom konkurransebegrens-
ning som følger av at det finnes en pool under slike 
omstendigheter normalt ville oppveie mulige fordeler.

22) Denne forordning gir derfor unntak til alle koassuranse-
grupper eller koreassuransegrupper som har eksistert i 
mer enn tre år, eller som ikke opprettes med henblikk på 
å dekke en ny risiko, forutsatt at forsikringsproduktene 
som er tegnet i gruppen av medlemmene ikke overskrider 
følgende grenser: 25 % av det relevante marked for kor-
eassuransegrupper og 20 % for koassuransegrupper. Den 
lavere terskelen for koassuransegrupper skyldes at koas-
suransegrupper kan innebære ensartede forsikringsvilkår 
og bruttopremier. Nevnte unntak får likevel anvendelse 
bare dersom vedkommende gruppe oppfyller de øvrige 
vilkår fastsatt i denne forordning, som er beregnet på å 
holde konkurransebegrensningene mellom medlemmene 
i gruppen på et minstenivå.

23) Grupper som faller utenfor denne forordnings virkeom-
råde vil kunne være berettiget til enkeltunntak, avhengig 
av de nærmere forhold ved selve gruppen og de konkrete 
vilkår på vedkommende marked. Tatt i betraktning at 
mange forsikringsmarkeder er i stadig utvikling, vil det i 
slike tilfeller være nødvendig med en individuell analyse 
for å avgjøre om vilkårene i traktatens artikkel 81 nr. 3 er 
oppfylt.
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24) Det at en sammenslutning eller sammenslutninger av 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak vedtar tekniske 
spesifikasjoner, regler eller retningslinjer som gjelder 
sikkerhetsutstyr og framgangsmåter for vurdering av 
utstyrets samsvar med nevnte tekniske spesifikasjoner, 
regler eller retningslinjer, kan være nyttig i den utstrek-
ning forsikringsgivere og gjenforsikrere disponerer et 
referansemål når de skal vurdere omfanget av den risiko 
de blir bedt om å dekke i et bestemt tilfelle, som er avhen-
gig av kvaliteten på sikkerhetsutstyret og dets installasjon 
og vedlikehold. Dersom det på fellesskapsplan finnes 
tekniske spesifikasjoner, klassifiseringssystemer, regler, 
framgangsmåter eller retningslinjer som er harmonisert i 
samsvar med fellesskapsregelverk for det frie varebytte, 
bør det ikke ved forordning gis unntak for noen avtale 
mellom forsikringsgivere om samme emne, ettersom 
målet med en slik harmonisering på europeisk plan er å 
fastsette uttømmende og tilstrekkelige sikkerhetsnivåer 
for sikkerhetsutstyr som får ensartet anvendelse i hele 
Fellesskapet. Enhver avtale mellom forsikringsgivere om 
ulike krav til sikkerhetsutstyr kunne skade gjennomførin-
gen av dette mål.

25) Når det gjelder installasjon og vedlikehold av sikkerhets-
utstyr som ikke omfattes av noen harmonisering på fel-
lesskapsplan, kan avtaler mellom forsikringsgivere som 
fastsetter tekniske spesifikasjoner eller framgangsmåter 
for godkjenning som benyttes i en eller flere medlemssta-
ter unntas ved forordning. Unntaket bør likevel underleg-
ges visse vilkår, særlig at hvert forsikringsforetak skal stå 
fritt til på egne vilkår å godta utstyr og installasjons- og 
vedlikeholdsforetak som ikke er godkjent etter en felles 
framgangsmåte.

26) Dersom individuelle avtaler som er gitt unntak etter 
denne forordning likevel har virkninger som er uforen-
lige med traktatens artikkel 81 nr. 3, slik den fortolkes i 
Kommisjonens forvaltningspraksis og Domstolens retts-
praksis, bør Kommisjonen kunne trekke tilbake unntaket. 
Dette får særlig anvendelse når undersøkelser av virknin-
gen av framtidig utvikling bygger på antakelser som ikke 
kan begrunnes, når anbefalte standardforsikringsvilkår 
inneholder bestemmelser som til skade for forsikringsta-
keren skaper vesentlig skjevhet mellom de rettigheter og 
forpliktelser avtalen gir, når grupper brukes eller styres 
slik at et eller flere deltakende foretak kan oppnå eller 
forsterke en betydelig markedsmakt i det aktuelle marked 
eller når slike grupper resulterer i markedsdeling.

27) For å lette inngåelsen av avtaler, som for noen avtalers 
del kan bety beslutning om betydelige investeringer, bør 
denne forordnings gyldighetstid fastsettes til sju år.

28) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens 
artikkel 82.

29) I samsvar med prinsippet om fellesskapsrettens forrang 
må ingen tiltak som treffes i henhold til nasjonal konkur-
ranselovgivning være til hinder for ensartet anvendelse 
av Fellesskapets konkurranseregler i det felles marked, 
eller for at alle tiltak som treffes i henhold til disse 
reglene, herunder denne forordning, får full virkning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

UNNTAK OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Unntak

I henhold til traktatens artikkel 81 nr. 3 og med forbehold for 
bestemmelsene i denne forordning, erklæres herved at trak-
tatens artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse på avtaler inngått 
mellom to eller flere foretak i forsikringssektoren (heretter kalt 
«partene»), med hensyn til:

a) felles opprettelse og distribusjon av

— beregninger av gjennomsnittskostnaden ved dekning 
av en bestemt risiko i fortiden (heretter kalt «beregnin-
ger»),

— dødelighetstabeller og tabeller som viser sykdoms, 
ulykkes- og uførhetshyppighet i forbindelse med  
forsikringer som omfatter et kapitaliseringselement 
(heretter kalt «tabeller»),

b) felles gjennomføring av undersøkelser av den sannsynlige 
virkning av generelle omstendigheter som ligger utenfor de 
deltakende foretakenes innflytelse, enten på hyppigheten 
eller omfanget av framtidige skadetilfeller for en gitt risiko 
eller risikogruppe, eller for lønnsomheten ved ulike former 
for investering (heretter kalt «undersøkelser»), og distribu-
sjon av resultatene av slike undersøkelser,

c) felles opprettelse og distribusjon av ikke-bindende stan-
dardforsikringsvilkår for direkte forsikring (heretter kalt 
«standardforsikringsvilkår»),

d) felles opprettelse og distribusjon av ikke-bindende model-
ler som viser overskuddet som kan oppnås fra en forsi-
kringspolise med et kapitaliseringselement (heretter kalt 
«modeller»),

e) opprettelse og drift av grupper av forsikringsforetak eller 
av forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak for felles 
dekning av en bestemt risikokategori i form av koassuranse 
eller av koreassuranse, og
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f) opprettelse, anerkjenning og distribusjon av

— tekniske spesifikasjoner, regler eller regelverk som 
gjelder de typer sikkerhetsutstyr som det ikke fin-
nes tekniske spesifikasjoner, klassifiseringssystemer, 
regler, framgangsmåter eller retningslinjer for som er 
harmonisert i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
fritt varebytte, og framgangsmåter for vurdering av 
sikkerhetsutstyrs samsvar med slike spesifikasjoner, 
regler eller retningslinjer og for godkjenning av det,

— tekniske spesifikasjoner, regler eller retningslinjer 
for installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr og 
framgangsmåter for vurdering av samsvaret med slike 
spesifikasjoner, regler eller retningslinjer for foretak 
som installerer eller vedlikeholder sikkerhetsutstyr og 
for godkjenning av dem.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1) «avtale»: en avtale, en beslutning truffet av en sammen-
slutning av foretak eller en samordnet opptreden,

2) «deltakende foretak»: foretak som er parter i avtalen og 
deres respektive tilknyttede foretak,

3) «tilknyttede foretak»:

a) foretak der en avtalepart direkte eller indirekte

i) har mer enn halvparten av stemmerettighetene, 
eller

ii) kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene 
i kontrollorganet, administrasjonsorganet eller de 
organer som rettslig representerer foretaket, eller

iii) har rett til å lede foretakets forretninger,

b) foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte 
har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a),

c) foretak der et foretak nevnt i bokstav b) direkte eller 
indirekte har rettigheter eller innflytelse som nevnt i 
bokstav a),

d) foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av 
foretakene nevnt i bokstav a), b) eller c), eller foretak 
der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap 
har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a),

e) foretak der rettigheter eller innflytelse som nevnt i 
bokstav a) i fellesskap innehas av:

i) avtalepartene eller deres respektive tilknyttede 
foretak nevnt i bokstav a)-d), eller

ii) en eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av 
deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a)-d) og 
en eller flere tredjemenn,

4) «standardforsikringsvilkår»: enhver bestemmelse i en stan-
dard- eller referanseforsikringspolise som er utarbeidet i 
fellesskap av forsikringsgivere eller av organisasjoner eller 
sammenslutninger av forsikringsgivere,

5) «koassuransegrupper» grupper av forsikringsforetak som:

i) i navnet til og på vegne av alle deltakere forplikter 
seg til å tegne forsikring for en bestemt risikokategori, 
eller

ii) i eget navn og for egen regning overdrar tegning og 
administrasjon av forsikring av en bestemt risikoka-
tegori til ett av forsikringsforetakene, en felles megler 
eller et felles organ opprettet for dette formål,

6) «koreassuransegrupper»: grupper av forsikringsforetak, 
eventuelt med deltaking av ett eller flere gjenforsikrings-
foretak, opprettet med henblikk på:

i) gjensidig gjenforsikring av alle eller deler av deres 
forpliktelser innen en bestemt risikokategori,

ii) i tillegg, overtakelse av samme risikokategori i gjen-
forsikring i navnet til og på vegne av alle deltakere.

7) «nye risikoer»: risikoer som ikke eksisterte tidligere, og 
hvis dekning krever utvikling av et helt nytt forsikrings-
produkt uten noen utvidelse, bedring eller erstatning av et 
eksisterende forsikringsprodukt,

8) «sikkerhetsutstyr»: komponenter og utstyr beregnet på å 
hindre og redusere tap, og systemer dannet av slike kom-
ponenter,

9) «bruttopremie»: den pris som faktureres kjøperen av en 
forsikringspolise.

KAPITTEL II

FELLES BEREGNINGER, TABELLER OG  
UNDERSØKELSER

Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav a) får anven-
delse forutsatt at beregningene eller tabellene:

a) er basert på innsamlede data om like eller sammenlignbare 
risikoer fra et antall risikoår valgt som observasjonstids-
rom, som er tilstrekkelige til å danne et grunnlag for statis-
tisk behandling og som gjør det mulig å tallfeste særlig:

— antall skadetilfeller i løpet av det aktuelle tidsrom,
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— antall forsikrede enkeltrisikoer i hvert risikoår i det 
valgte observasjonstidsrommet,

— samlet utbetalt eller påløpt erstatningsbeløp til dekning 
av skadetilfeller oppstått i løpet av nevnte tidsrom,

— samlet forsikringssum for hvert risikoår i det valgte 
observasjonstidsrommet,

b) omfatter en så detaljert fordeling av de tilgjengelige statis-
tiske data som er forsikringsteknisk nødvendig,

c) ikke på noen måte omfatter tillegg for sikkerhetsmar-
gin, inntekter fra reserver, administrasjonskostnader eller  
forretningskostnader, fiskale eller parafiskale avgifter eller 
tar hensyn til inntekter fra investeringer eller forventet 
overskudd.

2. Unntakene fastsatt i artikkel 1 bokstav a) og b) får anven-
delse forutsatt at beregningene, tabellene eller resultatene av 
undersøkelsene

a) ikke gjør det mulig å utpeke de berørte forsikringsforetak 
eller forsikringstakere,

b) fastsettes og distribueres med angivelse av at de er ikke-
bindende,

c) gjøres tilgjengelige på rimelige vilkår uten forskjellsbe-
handling for alle forsikringsforetak som anmoder om en 
kopi, herunder forsikringsforetak som ikke opererer på 
det geografiske marked eller produktmarked som bereg-
ningene, tabellene eller resultatene av undersøkelsene  
viser til.

Artikkel 4

Avtaler som ikke omfattes av unntaket

Unntaket fastsatt i artikkel 1 får ikke anvendelse når de del-
takende foretak blir enige om, forplikter seg til eller pålegger 
andre foretak ikke å bruke andre beregninger eller tabeller 
enn dem fastsatt i henhold til artikkel 1 bokstav a), eller ikke 
å avvike fra resultatene av undersøkelsene nevnt i artikkel 1 
bokstav b).

KAPITTEL III

STANDARDFORSIKRINGSVILKÅR OG –MODELLER

Artikkel 5

Vilkår for unntak

1. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav c) får anvendelse 
forutsatt at standardforsikringsvilkårene:

a) fastsettes og distribueres med en uttrykkelig angivelse av 
at de er ikke-bindende, og at bruk av dem ikke på noen 
måte anbefales,

b) angir uttrykkelig muligheten for de deltakende foretak til å 
tilby kundene andre forsikringsvilkår,

c) er tilgjengelige for enhver berørt person og oversendes på 
forespørsel.

2. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav d) får anvendelse 
forutsatt at de ikke-bindende modellene fastsettes og distribu-
eres bare som rettledning.

Artikkel 6

Avtaler som ikke omfattes av unntaket

1. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav c) får ikke anven-
delse når standardforsikringsvilkårene inneholder bestemmel-
ser som:

a) på noen måte angir nivået på bruttopremier,

b) angir størrelsen på dekningen eller den delen som forsi-
kringstakeren må dekke for egen regning,

c) pålegger omfattende dekning av risikoer som et betydelig 
antall forsikringstakere ikke samtidig er utsatt for,

d) gir forsikringsgiver muligheten til å forlenge avtalen når 
han opphever deler av dekningen, forhøyer premien uten at 
risikoen eller dekningsomfanget endres, med forbehold for 
indeksklausuler, eller på annen måte endrer avtalevilkårene 
uten at forsikringstaker uttrykkelig har gitt samtykke til 
det,

e) gir forsikringsgiver muligheten til å endre avtalens løpetid 
uten at forsikringstakeren uttrykkelig har gitt samtykke til 
dette,

f) pålegger forsikringstaker en forsikringsperiode på mer enn 
tre år for andre forsikringer enn livsforsikring,

g) pålegger en fornyelsesperiode på mer enn ett år, når avtalen 
automatisk fornyes dersom den ikke sies opp,

h) pålegger forsikringstaker å godta gjenopptakelse av en 
avtale som er innstilt på grunn av bortfall av forsikret 
risiko når forsikringstakeren på ny utsettes for en risiko av 
samme art,

i) pålegger forsikringstaker å tegne forsikring hos samme 
forsikringsgiver for forskjellige risikoer,

j) forplikter forsikringstaker til ved avhendelse av forsi-
kringsgjenstanden å sikre at erverver overtar forsikrings-
avtalen,

k) utelukker eller begrenser dekning av en risiko dersom 
forsikringstaker benytter sikkerhetsutstyr eller installa-
sjons- eller vedlikeholdsforetak som ikke er godkjent 
etter spesifikasjoner vedtatt av en sammenslutning eller 
sammenslutninger av forsikringsgivere i en eller flere 
medlemsstater eller på europeisk plan.
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2. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav c) får ikke anven-
delse på foretak eller sammenslutninger av foretak som blir 
enige om ikke å bruke, eller å pålegge andre foretak ikke å 
bruke, andre vilkår enn standardforsikringsvilkår fastsatt etter 
avtale mellom de deltakende foretak.

3. Med forbehold for fastsettelsen av særlige forsikrings-
vilkår for bestemte sosiale kategorier eller yrkesgrupper av 
befolkningen får unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav c) ikke 
anvendelse på avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden 
som utelukker dekning av visse risikokategorier på grunn av 
forhold hos forsikringstaker.

4. Med forbehold for lovbestemte forpliktelser får unntaket 
fastsatt i artikkel 1 bokstav d) ikke anvendelse når de ikke-bin-
dende modellene angir bare bestemte rentesatser eller innehol-
der tall for administrasjonskostnader.

5. Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav d) får ikke anven-
delse på foretak eller sammenslutninger av foretak som blir 
enige om, forplikter seg til eller pålegger andre foretak ikke 
å bruke andre modeller til angivelse av fordelene ved en for-
sikringsavtale enn dem som er fastsatt etter avtale mellom de 
deltakende foretak.

KAPITTEL IV

FELLES DEKNING AV VISSE RISIKOTYPER

Artikkel 7

Anvendelse av unntaket og markedsandelsgrenser

1. For koassuransegrupper eller koreassuransegrupper som 
etter datoen for denne forordnings ikrafttredelse opprettes 
utelukkende for dekning av nye risikoer, får unntaket fastsatt i 
artikkel 1 bokstav e) anvendelse for et tidsrom på tre år regnet 
fra datoen da gruppen ble dannet, uansett dens markedsandel.

2. For koassuransegrupper eller koreassuransegrupper som 
ikke faller inn under virkeområdet for nr. 1 (fordi de har eksis-
tert i flere enn tre år eller ikke er dannet for å dekke en ny 
risiko), får unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav e) anvendelse 
så lenge denne forordning er i kraft, forutsatt at de forsikrings-
produkter som innenfor rammen av gruppeavtalen tegnes av 
de deltakende foretak eller på deres vegne, ikke på noen av de 
aktuelle markeder utgjør:

a) for koassuransegrupper, mer enn 20 % av det relevante 
marked,

b) for koreassuransegrupper, mer enn 25 % av det relevante 
marked.

3. Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i nr. 2 
får følgende regler anvendelse:

a) markedsandelen beregnes på grunnlag av bruttopremie-
inntektene; dersom data om bruttopremieinntektene ikke 
er tilgjengelige, kan anslag som bygger på andre pålitelige 
markedsopplysninger, herunder opplysninger om forsi-
kringsdekning eller forsikringsverdi, brukes til å fastsette 
markedsandelen for det aktuelle foretaket,

b) markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysnin-
ger for foregående kalenderår,

c) markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i artikkel 
2 nr. 3 bokstav e), skal fordeles likt på hvert enkelt foretak 
som har rettigheter eller innflytelse som nevnt i artikkel 2 
nr. 3 bokstav a).

4. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav a) i 
utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger over 
dette nivå uten å overskride 22 %, får unntaket fastsatt i artik-
kel 1 bokstav e) fortsatt anvendelse i et tidsrom på to sammen-
hengende kalenderår etter det året da grensen på 20 % første 
gang ble overskredet.

5. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav a) i 
utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til 
over 22 %, får unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav e) fortsatt 
anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 22 % 
første gang ble overskredet.

6. Anvendelsen av nr. 4 og 5 kan ikke kombineres på en slik 
måte at et tidsrom på to kalenderår overskrides.

7. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav b) i 
utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger over 
dette nivå uten å overskride 27 %, får unntaket fastsatt i artik-
kel 1 bokstav e) fortsatt anvendelse i et tidsrom på to sammen-
hengende kalenderår etter det året da grensen på 25 % første 
gang ble overskredet.

8. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav b) i 
utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger til 
over 27 %, får unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav e) fortsatt 
anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 27 % 
første gang ble overskredet.

9. Anvendelsen av nr. 7 og 8 kan ikke kombineres på en slik 
måte at et tidsrom på to kalenderår overskrides.

Artikkel 8

Vilkår for unntak

Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav e) får anvendelse forutsatt 
at

a) hvert deltakende foretak har rett til å trekke seg ut av grup-
pen med en oppsigelsesfrist på høyst ett år uten å pådra seg 
sanksjoner,
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b) gruppens regler ikke pålegger noe medlem av gruppen helt 
eller delvis å forsikre eller gjenforsikre en risiko av den 
type som dekkes av gruppen, gjennom gruppen,

c) gruppens regler ikke begrenser gruppens eller medlem-
menes virksomhet til forsikring eller gjenforsikring av 
risikoer som forekommer i et bestemt område av Den 
europeiske union,

d) avtalen ikke begrenser produksjon eller salg,

e) avtalen ikke fører til oppdeling av markeder eller kunder,

f) medlemmene av koreassuransegruppen ikke gjør avtale om 
bruttopremier som de anvender for direkte forsikring, og

g) ingen av gruppens medlemmer eller foretak som utøver 
avgjørende innflytelse på gruppens forretningsstrategi også 
er medlem av eller utøver avgjørende innflytelse på forret-
ningsstrategien til en annen gruppe som er aktiv på samme 
relevante marked.

KAPITTEL V

SIKKERHETSUTSTYR

Artikkel 9

Vilkår for unntak

Unntaket fastsatt i artikkel 1 bokstav f) får anvendelse  
forutsatt at

a) de tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene for 
samsvarsvurdering er presise, teknisk begrunnede og står 
i forhold til den ytelse som kan forventes av det aktuelle 
sikkerhetsutstyr,

b) reglene for vurdering av installasjons- eller vedlikeholds-
foretak er objektive, knyttet til foretakenes faglige kvalifi-
kasjoner og anvendes uten forskjellsbehandling,

c) spesifikasjonene og reglene fastsettes og distribueres 
med angivelse av at forsikringsforetakene på egne vilkår 
står fritt til å godta sikkerhetsutstyr, installasjons- eller  
vedlikeholdsforetak som ikke er i samsvar med disse  
spesifikasjonene eller reglene,

d) spesifikasjonene og reglene oversendes til enhver berørt 
person på forespørsel,

e) enhver liste over sikkerhetsutstyr og installasjons- og  
vedlikeholdsforetak som er i samsvar med spesifikasjonene 
inneholder en klassifisering etter oppnådd ytelsesnivå,

f) enhver søker på ethvert tidspunkt kan be om en  
vurdering,

g) en vurdering av samsvar ikke medfører utgifter for søkeren 
som ikke står i forhold til kostnadene i forbindelse med 
framgangsmåten for godkjenning,

h) utstyr og installasjons- og vedlikeholdsforetak som opp-
fyller vurderingskriteriene, godkjennes uten forskjells-
behandling innen en frist på seks måneder fra søknaden 
ble sendt, unntatt dersom tekniske årsaker gir grunn til en 
rimelig forlengelse av fristen,

i) samsvar eller godkjenning attesteres skriftlig,

j) avslag på utstedelse av samsvarssertifikat begrunnes  
skriftlig, og det vedlegges et eksemplar av rapportene fra 
de prøvinger og kontroller som er foretatt,

k) avslag på behandling av en søknad om vurdering  
begrunnes skriftlig,

l) spesifikasjonene og reglene anvendes av organer som er 
akkreditert etter standardene i EN 45 000- og EN ISO/
IEC 17025-serien.

KAPITTEL VI

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikkel 10

Tilbaketrekking

Kommisjonen kan i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) 
nr. 2821/71 tilbakekalle fordelene gitt i denne forordning 
dersom den, enten av eget tiltak eller på anmodning fra en 
medlemsstat eller en fysisk eller juridisk person som påbero-
per seg en berettiget interesse, i et særlig tilfelle fastslår at en 
avtale som omfattes av unntaket fastsatt i artikkel 1, likevel har 
virkninger som er uforenlige med vilkårene fastsatt i traktatens 
artikkel 81 nr. 3, og særlig når:

a) undersøkelsene som er unntatt etter artikkel 1 bokstav b) 
bygger på antakelser som ikke kan begrunnes,

b) standardforsikringsvilkår som er unntatt etter artikkel 1 
bokstav c) inneholder bestemmelser som til skade for 
forsikringstakeren skaper vesentlig skjevhet mellom de 
rettigheter og forpliktelser avtalen gir,

c) opprettelsen eller driften av en gruppe, i forbindelse med 
felles dekning av visse typer risiko som er unntatt etter 
artikkel 1 bokstav e), gjennom opptaksvilkår, definisjonen 
av de risikoer som skal dekkes, retrocesjonsavtaler eller 
på noen annen måte fører til deling av markedene for 
vedkommende forsikringsprodukter eller for beslektede 
produkter.
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Artikkel 11

Overgangsperiode

Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 81 nr. 1 får ikke anvendelse i tidsrommet fra 1. april 2003 til 31. mars 
2004 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 31. mars 2003 og som ikke oppfyller vilkårene 
for unntak fastsatt i denne forordning, men som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i forordning (EØF) 
nr. 3932/92.

Artikkel 12

Gyldighetstid

Denne forordning trer i kraft 1. april 2003. Den utløper 31. mars 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen



Nr. 27/264 2.6.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2204/2002

av 5. desember 2002 

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske 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) 
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 myndig-
het til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, 
at støtte til sysselsetting på visse vilkår er forenlig med 
det felles marked og ikke omfattes av plikten til å gi for-
håndsmelding 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 plikten til å gi forhåndsmelding omhandlet i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

3)  Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på sysselsettingsstøtte innenfor og 
utenfor regioner som er gitt støtte, og har dessuten rede-
gjort for sin politikk i retningslinjene for sysselsettings-
støtte(3), i kunngjøringen om kontroll av statsstøtte og 
reduksjon av arbeidskraftkostnader(4), i retningslinjene 
for nasjonal regionstøtte(5) og i 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(6). I lys av Kommisjonens 
erfaring med anvendelsen av disse bestemmelsene bør 
den, for å sikre et effektivt tilsyn samt for å forenkle 
saksbehandlingen uten å svekke Kommisjonens kon-
troll, benytte myndigheten den er gitt i henhold til for-
ordning (EF) nr. 994/98.

4)  Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulig-
het til å melde sysselsettingsstøtte. Kommisjonen vil 
vurdere slike meldinger, særlig i lys av kriteriene fastsatt 
i denne forordning og i forordning (EF) nr. 70/2001, eller 
i samsvar med Fellesskapets relevante retningslinjer eller 
rammebestemmelser. Dette er for tiden tilfellet for sjø-
transportsektoren. Retningslinjene for statsstøtte til sys-
selsetting(7) opphører å gjelde fra ikrafttredelsesdatoen 
for denne forordning, og det samme gjør kunngjøringen 
om kontroll av statsstøtte og reduksjon av arbeidskraft-
kostnader og kunngjøringen om en rask framgangsmåte 
for behandling av meldinger om sysselsettingsstøtte(8). 
Meldinger som er under behandling når denne forordning 
trer i kraft, vil bli vurdert i samsvar med dens bestem-
melser. Det bør fastsettes overgangsbestemmelser om 
anvendelsen av denne forordning på sysselsettingsstøtte 
som gis før den trer i kraft, og uten at plikten til å gi for-
håndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3 er 
overholdt.

5)  Fremming av sysselsettingen er et vesentlig mål for 
Fellesskapets og medlemsstatenes økonomiske og sosiale 
politikk. Fellesskapet har utarbeidet en europeisk syssel-
settingsstrategi for å fremme dette målet. Arbeidsløshet er 
fortsatt et alvorlig problem i visse deler av Fellesskapet, 
og visse kategorier av arbeidstakere har fremdeles store 
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. 
Derfor er det berettiget at offentlige myndigheter treffer 
tiltak for å få foretakene til å øke sysselsettingen, særlig 
av arbeidstakere fra disse vanskeligstilte kategoriene.

6)  Denne forordning får anvendelse bare på sysselset-
tingsfremmende tiltak som oppfyller samtlige vilkår i 
traktatens artikkel 87 nr. 1 og dermed utgjør statsstøtte. 
En rekke sysselsettingsfremmende tiltak er ikke stats-
støtte i henhold til artikkel 87 nr. 1, fordi de utgjør støtte 
til enkeltpersoner og ikke begunstiger visse foretak eller 
visse typer produksjon, eller fordi de ikke påvirker han-
delen mellom medlemsstater, eller fordi de er generelle 
sysselsettingsfremmende tiltak som ikke vrir eller truer 
med å vri konkurransen ved å begunstige visse fore-
tak eller visse typer produksjon. Slike generelle tiltak, 
som f.eks. kan være en generell nedsettelse av avgifter 
på arbeidskraft og sosiale kostnader, økte investerin-
ger i allmennutdanning og opplæring, veilednings- og  
 
 

2005/EØS/27/38

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 25.

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2) EFT C 88 av 12.4.2002, s. 2.
(3) EFT C 334 av 12.12.1995, s. 4.
(4) EFT C 1 av 3.1.1997, s. 10.
(5) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.
(6) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33.

(7) EFT C 371 av 23.12.2000, s. 12.
(8) EFT C 218 av 27.7.1996, s. 4.
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 rådgivningstiltak, generell bistand til og opplæring av 
arbeidsledige og arbeidsrettslige forbedringer, berøres 
derfor ikke av denne forordning. Dette gjelder også for 
tiltak som ikke anses å oppfylle alle kriteriene i traktatens 
artikkel 87 nr. 1 og derfor ikke omfattes av plikten til å gi 
forhåndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3 
i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 
12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 
87 og 88 på bagatellmessig støtte(1).

7)  På bakgrunn av disse betraktningene bør formålet med 
og virkningen av støtte som unntas ved denne forord-
ning, være å fremme sysselsettingen i samsvar med 
den europeiske sysselsettingsstrategien, særlig når det 
gjelder arbeidstakere fra vanskeligstilte kategorier, uten 
at det endrer vilkårene for handel i et omfang som strider 
mot felles interesser. Sysselsettingsstøtte som tildeles et 
foretak på individuelt grunnlag, kan få betydelig virkning 
på konkurransen på det aktuelle marked, ettersom den 
begunstiger dette foretaket i forhold til andre foretak som 
ikke har mottatt støtte. Når slik støtte tildeles et enkelt 
foretak, vil den trolig ha bare begrenset virkning på sys-
selsettingen. Av denne grunn bør individuelle tildelinger 
av sysselsettingsstøtte fortsatt meldes til Kommisjonen, 
og denne forordning bør unnta bare støtte som gis etter 
en støtteordning.

8)  Denne forordning bør unnta støtte som tildeles etter en 
ordning som oppfyller alle relevante krav i denne forord-
ning. Med henblikk på å sikre et effektivt tilsyn og en 
forenklet saksbehandling uten å svekke Kommisjonens 
kontroll, bør støtteordningene inneholde en uttrykkelig 
henvisning til denne forordning.

9)  Statsstøtte i skipsbyggings- og kullgruvesektoren, som 
det er fastsatt særlige regler for i henholdsvis råds-
forordning (EF) nr. 1540/98(2) og rådsforordning (EF) 
nr. 1407/2002(3), bør ikke unntas fra meldingsplikten i 
henhold til denne forordning.

10)  Denne forordning får anvendelse på transportsektoren. 
I betraktning av særtrekkene ved konkurransen i denne 
sektoren er det imidlertid ikke hensiktsmessig å unnta 
støtte til skaping av arbeidsplasser.

11)  Kommisjonen har konsekvent inntatt en mindre positiv 
holdning til støtte rettet mot bestemte sektorer, herunder, 
men ikke begrenset til, følsomme sektorer med overka-
pasitet eller i krise. Støtteordninger rettet mot bestemte 
sektorer bør derfor ikke omfattes av unntaket fra mel-
dingsplikten fastsatt i denne forordning.

12)  I samsvar med Kommisjonens faste praksis og for bedre 
å sikre at støtten er forholdsmessig og ikke høyere enn 
nødvendig, bør grensene for støtte heller uttrykkes som 
støtteintensitet i forhold til en rekke støtteberettigede 
kostnader enn som høyeste støttebeløp.

13)  For å fastslå om støtte er forenlig med det felles marked 
eller ikke i henhold til denne forordning, er det nødven-
dig å vurdere støttens intensitet og dermed støttebeløpet 
uttrykt som tilskuddsekvivalent. Ved beregning av til-
skuddsekvivalenten 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 i denne forordning være referan-
sesatsene, 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 offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og på Internett.

14) Tatt i betraktning ulikhetene mellom foretak av forskjel-
lig størrelse, bør det fastsettes andre øvre grenser for 
intensiteten til støtte til skaping av arbeidsplasser for 
små og mellomstore bedrifter enn for store foretak. 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 saks-
behandlingen og til rettssikkerheten, bør definisjonen av 
«små og mellomstore bedrifter» brukt i denne forordning 
være den samme som den i kommisjonsrekommandasjon 
96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen av små og 
mellomstore bedrifter(4). Den definisjonen er også brukt 
i forordning (EF) nr. 70/2001.

15)  På bakgrunn av Kommisjonens erfaring bør de øvre 
grensene for støtteintensitet fastsettes på et nivå som 
gir en rimelig balanse mellom målet om i størst mulig 
grad å begrense konkurransevridning og målet om å 
fremme sysselsetting. For å oppnå sammenheng bør de 
øvre grensene harmoniseres med dem som er fastsatt i 
retningslinjene for nasjonal regionstøtte og i forordning 
(EF) nr. 70/2001, som gir adgang til å beregne støtte i 
forhold til de arbeidsplasser som skapes gjennom inves-
teringsprosjekter.

(1) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30.
(2) EFT L 202 av 18.7.1998, s. 1.
(3) EFT L 205 av 2.8.2002, s. 1. (4) EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
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16)  Arbeidskraftkostnader utgjør en del av de normale drifts-
kostnadene i ethvert foretak. Det er derfor særlig viktig at 
støtten har en positiv virkning på sysselsettingen, og ikke 
bare gjør det mulig for foretakene å redusere kostnader 
som de ellers ville bære selv.

17)  Uten streng kontroll og strenge begrensninger kan sys-
selsettingsstøtte få skadevirkninger som opphever den 
umiddelbare virkningen på skaping av arbeidsplasser. 
Dersom støtten brukes til å beskytte foretak som er utsatt 
for konkurranse innenfor Fellesskapet, kan den føre til 
at tilpasninger som er nødvendige for å sikre konkur-
ranseevnen til Fellesskapets industri, forsinkes. Uten 
streng kontroll kan slik støtte bli konsentrert i de mest 
velstående regionene, i strid med målet om økonomisk 
og sosial utjevning. I det felles marked kan støtte som 
gis for å redusere arbeidskraftkostnadene, føre til kon-
kurransevridning innenfor Fellesskapet og vridninger i 
fordelingen av ressurser og flyttbare investeringer, til at 
arbeidsløshet flyttes fra én stat til en annen, og til utloka-
lisering.

18)  Det bør være et vilkår for støtte til skaping av arbeids-
plasser at de skapte arbeidsplassene opprettholdes i et 
visst minste tidsrom. Tidsrommet fastsatt i denne forord-
ning bør ha forrang foran femårsregelen fastsatt i punkt 
4.14 i retningslinjene for nasjonal regionstøtte.

19)  Støtte til opprettholdelse av arbeidsplasser, dvs. øko-
nomisk støtte til et foretak for at det ikke skal si opp 
arbeidstakere, kan sammenlignes med driftsstøtte. Med 
forbehold for særlige sektorregler, for eksempel reglene 
som finnes i sjøtransportsektoren, bør slik støtte godkjen-
nes bare under særlige omstendigheter og for et begrenset 
tidsrom. Den bør fortsatt meldes til Kommisjonen, og 
ikke omfattes av unntaket fra meldingsplikten fastsatt i 
denne forordning. Slik støtte kan godkjennes bare i et 
begrenset antall tilfeller, blant annet når den, i samsvar 
med traktatens artikkel 87 nr. 2 bokstav b), har til formål 
å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer eller andre 
uvanlige hendelser. Et annet tilfelle er støtte som oppfyl-
ler vilkårene for driftsstøtte i retningslinjene for nasjonal 
regionstøtte i regioner som er berettiget til unntak i hen-
hold til traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) om økono-
misk utvikling i områder der levestandarden er unormalt 
lav eller der det er alvorlig undersysselsetting, herunder 
de mest fjerntliggende regioner. Et tredje tilfelle er når 

slik støtte gis i forbindelse med redning og omstruktu-
rering av et kriserammet foretak i samsvar med bestem-
melsene i de relevante fellesskapsretningslinjene(1).

20)  En særlig type støtte er støtte som gis til arbeidsgivere 
for å omgjøre midlertidige eller tidsbegrensede arbeids-
avtaler til ikke-tidsbegrensede arbeidsavtaler. Slike tiltak 
bør ikke omfattes av unntaket fra meldingsplikten fastsatt 
i denne forordning, og bør meldes slik at Kommisjonen 
kan fastslå om de har positiv virkning på sysselsettingen. 
Det bør særlig sikres at slike tiltak ikke gjør det mulig å 
gi sysselsettingsstøtte både til å skape arbeidsplassen og 
til å omgjøre avtalen, på en slik måte at den øvre grensen 
for støtte til nyinvesteringer og til skaping av arbeidsplas-
ser overskrides.

21)  Små og mellomstore bedrifter spiller en avgjørende rolle 
når det gjelder å skape arbeidsplasser. Samtidig kan 
foretakenes størrelse være et hinder for skaping av nye 
arbeidsplasser på grunn av risikoen og den administrative 
byrden i forbindelse med rekruttering av nye arbeidsta-
kere. På samme måte kan skaping av arbeidsplasser bidra 
til den økonomiske utvikling i Fellesskapets vanskelig-
stilte områder, og dermed fremme den økonomiske og 
sosiale utjevning. Foretak i disse regionene lider under de 
strukturelle ulempene som beliggenheten medfører. Det 
er derfor hensiktsmessig at små og mellomstore bedrifter, 
og foretak i støtteberettigede regioner, kan motta støtte til 
skaping av arbeidsplasser.

22)  Store foretak i ikke-støtteberettigede regioner har ingen 
særlige vanskeligheter, og arbeidskraftkostnadene er en 
del av deres vanlige driftskostnader. Av denne grunn, og 
for å oppnå best mulig stimulerende virkning av støtte til 
skaping av arbeidsplasser i SMB-er og i regioner som er 
berettiget til unntak i henhold til traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a) og c), bør store foretak i regioner som 
ikke er berettiget til disse unntakene, ikke være berettiget 
til støtte til skaping av arbeidsplasser.

23)  Visse kategorier arbeidstakere har særlig vanskelig for å 
finne arbeid fordi arbeidsgiverne anser dem for å være 
mindre produktive, enten fordi de mangler fersk yrkeser-
faring (f.eks. unge arbeidstakere, langtidsledige) eller har 
en varig funksjonshemning. Sysselsettingsstøtte som skal 
oppmuntre foretak til å ansette slike personer, er beret-
tiget fordi den lavere produktiviteten hos disse arbeids-
takerne reduserer de økonomiske fordelene for foretaket, 
og fordi arbeidstakerne også har nytte av tiltaket og  
 
 (1) EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2.



2.6.2005 Nr. 27/267EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

risikerer å bli utestengt fra arbeidsmarkedet dersom ikke 
arbeidsgiverne tilbys slike stimuleringstiltak. Det er der-
for hensiktsmessig å tillate ordninger som omfatter slik 
støtte uten hensyn til støttemottakerens størrelse eller 
etableringssted.

24)  Det bør defineres hvilke arbeidstakerkategorier som skal 
anses som vanskeligstilte, men det bør være mulig for 
medlemsstatene å melde støtte med sikte på å fremme 
rekruttering av andre kategorier de anser som vanskelig-
stilte, sammen med en begrunnelse.

25)  For å kunne bli på arbeidsmarkedet kan arbeidstakere 
med funksjonshemning ha behov for varig støtte, som 
kommer i tillegg til støtte til rekrutteringen og muligens 
omfatter støtte til vernet sysselsetting. Ordninger med 
støtte til slike formål bør unntas fra meldingsplikten for-
utsatt at det kan påvises at støtten ikke utgjør mer enn det 
som er nødvendig for å kompensere for den lavere pro-
duktiviteten hos disse arbeidstakerne, tilleggskostnadene 
ved å sysselsette dem, eller kostnadene ved å opprette 
eller opprettholde vernet sysselsetting. Dette vilkåret skal 
hindre at foretak som mottar slik støtte, selger til priser 
under konkurrentenes på markeder der også andre foretak 
deltar.

26)  Denne forordning bør ikke hindre at støtte til rekrutte-
ring av vanskeligstilte arbeidstakere eller til rekruttering 
eller sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere 
kumuleres med støtte som gis for å redusere arbeids-
kraftkostnadene, ettersom det i slike tilfeller er berettiget 
å oppmuntre foretakene til å sysselsette arbeidstakere fra 
disse kategoriene framfor andre.

27)  For å sikre at støtten er nødvendig og fungerer som en 
oppmuntring til sysselsetting, bør støtte til skaping av 
arbeidsplasser eller rekruttering som støttemottakeren 
uansett ville ha iverksatt på grunnlag av markedsvilkå-
rene alene, ikke unntas ved denne forordning.

28)  Denne forordning bør ikke unnta støtte til skaping av 
arbeidsplasser som er kumulert med annen statsstøtte, 
herunder støtte gitt av nasjonale, regionale eller lokale 
myndigheter, eller med fellesskapsstøtte som gjelder de 
samme støtteberettigede kostnadene eller investerings-
kostnadene knyttet til de aktuelle arbeidsplassene, når 
det kumulerte støttebeløpet overstiger de øvre grensene 
fastsatt i denne forordning eller i fellesskapsreglene for 
statsstøtte til investeringer, særlig retningslinjene for 
nasjonal regionstøtte og forordning (EF) nr. 70/2001. 
Det eneste unntaket fra dette prinsippet bør være støtte 
til rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere eller til 
rekruttering eller sysselsetting av funksjonshemmede 
arbeidstakere.

29)  Det er hensiktsmessig at høye støttebeløp fortsatt under-
kastes individuell vurdering av Kommisjonen før de 
tildeles. Støttebeløp som overstiger et fast beløp over 
et bestemt tidsrom til ett enkelt foretak eller én enkelt 
virksomhet, er ikke omfattet av unntaket fastsatt i denne 
forordning, og er fortsatt underlagt kravene i traktatens 
artikkel 88 nr. 3.

30)  Støttetiltak for å fremme sysselsetting og annen støtte 
med formål knyttet til sysselsetting og arbeidsmarked kan 
være av en annen art enn tiltakene som unntas ved denne 
forordning. Slike tiltak bør meldes i samsvar med artikkel 
88 nr. 3.

31)  I lys av Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale om 
subsidier og utjevningsavgifter bør denne forordning 
ikke unnta eksportstøtte eller støtte som begunstiger 
innenlandske framfor importerte produkter. Slik støtte 
ville være uforenlig med Fellesskapets internasjonale 
forpliktelser etter nevnte avtale, og bør derfor ikke unntas 
fra meldingsplikten, og heller ikke godkjennes dersom 
den meldes.

32)  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 i henhold til denne forord-
ning, med henblikk på offentliggjøring i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. Av samme grunn bør det fastset-
tes 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 årsrapportene som medlemsstatene skal fram-
legge for Kommisjonen. For å lette den administrative 
behandlingen og fordi den nødvendige teknologi nå er 
allment tilgjengelig, bør sammendraget av opplysninger 
og årsrapporten framlegges i elektronisk form.

33)  På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt i 
betraktning behovet for stadig å revidere politikken på 
statsstøtteområdet, er det hensiktsmessig å begrense gyl-
dighetstiden for denne forordning. I samsvar med artik-
kel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 994/98 må det fastsettes 
overgangsordninger slik at støtteordninger som allerede 
er unntatt etter denne forordning, fortsatt er unntatt i seks 
måneder etter at dens gyldighetstid er utløpt —
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1.  Denne forordning får anvendelse på ordninger som 
utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1 og der 
det gis støtte til skaping av arbeidsplasser, til rekruttering av 
vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere eller til å 
dekke tilleggskostnadene ved å sysselsette funksjonshemmede 
arbeidstakere.

2.  Denne forordning får anvendelse på støtte i alle sektorer, 
herunder virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding og 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til traktaten.

Den får ikke anvendelse på støtte i kull- eller skipsbyggings-
sektoren, og heller ikke på støtte til skaping av arbeidsplasser 
i henhold til artikkel 4 som gis i transportsektoren. Slik støtte 
skal fortsatt meldes på forhånd til Kommisjonen i samsvar med 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på

a)  støtte til virksomhet i forbindelse med eksport, det vil si 
støtte som er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse 
og drift av distribusjonsnett eller andre løpende utgifter 
knyttet til eksportvirksomhet, 

b)  støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 
importerte produkter.

Artikkel 2

Definisjoner

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 til forordning (EF) nr. 70/2001,

c)  «brutto støtteintensitet», støttebeløpet uttrykt i prosent av 
de relevante kostnader. Alle tall som benyttes, skal angi 
beløpene før eventuell direkte beskatning. Når støtten ikke 
gis som tilskudd, skal beløpet være støttens tilskuddsekvi-
valent. 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 støt-
tebeløpet ved lån på gunstige vilkår, skal være den referan-
sesatsen som gjaldt på det tidspunktet lånet ble gitt, 

d)  «netto støtteintensitet», støttebeløpet etter skatt uttrykt i 
prosent av de relevante kostnader, 

e)  «antall ansatte», antall arbeidsenheter per år (årsverk), 
dvs. antall lønnstakere som arbeider heltid i et helt år, idet 
deltidsarbeid og sesongarbeid regnes i deler av en enhet, 

f)  «vanskeligstilt arbeidstaker», enhver person som tilhører 
en kategori som har vanskelig for å komme inn på arbeids-
markedet uten støtte, dvs. en person som oppfyller minst 
ett av følgende kriterier:

i)  personer som er under 25 år eller som har fullført hel-
tidsutdanning i løpet av de siste to år og som ennå ikke 
har hatt fast, lønnet arbeid, 

ii)  vandrearbeidere som flytter eller har flyttet innenfor 
Fellesskapet eller som bosetter seg i Fellesskapet for å 
finne sysselsetting, 

iii)  personer som tilhører en etnisk minoritet i en medlems-
stat og som trenger å videreutvikle sine språkkunnska-
per, sin yrkesopplæring eller yrkeserfaring for å bedre 
utsiktene til å finne stabil sysselsetting, 

iv)  personer som ønsker å komme inn på eller tilbake til 
arbeidsmarkedet og som ikke har hatt arbeid eller vært 
under utdanning i minst to år, og særlig personer som 
oppgav arbeidet på grunn av problemer med å forene 
yrkesaktivt liv og familieliv, 

v)  voksne som lever alene med ansvar for ett eller flere 
barn, 

vi)  personer uten fullført videregående eller tilsvarende 
utdanning som er uten arbeid eller i ferd med å miste 
sitt arbeid, 

vii)  personer over 50 år som er uten arbeid eller i ferd 
med å miste sitt arbeid, 

viii)  langtidsledige, dvs. personer som har vært uten 
arbeid i 12 av de foregående 16 månedene, eller 6 av 
de foregående 8 månedene for personer under 25 år,

ix)  personer som etter nasjonal lovgivning regnes som 
eller har vært regnet som stoffmisbrukere, 

x)  personer som ennå ikke har fått fast, lønnet arbeid etter 
påbegynt soning av fengselsstraff eller annet straffetil-
tak, 

xi)  kvinner i geografiske områder på NUTS II-nivå der 
den gjennomsnittlige arbeidsløsheten har ligget på 
over 100 % av gjennomsnittet i Fellesskapet i minst to 
kalenderår og arbeidsløsheten for kvinner har ligget på 
over 150 % av arbeidsløsheten for menn i det aktuelle 
området i minst to av de tre siste kalenderårene, 

g)  «funksjonshemmet arbeidstaker», enhver person som 
enten

i)  regnes som funksjonshemmet etter nasjonal lov- 
givning, eller

ii)  lider av en anerkjent alvorlig fysisk, mental eller  
psykisk funksjonshemning, 
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h)  «vernet sysselsetting», sysselsetting i en virksomhet der 
minst 50 % av arbeidstakerne er funksjonshemmede 
arbeidstakere som ikke er i stand til å finne arbeid på det 
åpne arbeidsmarkedet, 

i)  «arbeidskraftkostnader», følgende poster, som faktisk 
betales av mottakeren av statsstøtten i tilknytning til den 
aktuelle sysselsettingen:

i)  bruttolønn, dvs. før skatt, og

ii)  lovfestede trygde- og pensjonspremier,

j)  en arbeidsplass er «knyttet til gjennomføringen av et inves-
teringsprosjekt» dersom den angår den virksomhet investe-
ringen gjelder og skapes innen tre år etter at investeringen 
er fullført. Innenfor dette tidsrommet er også arbeidsplas-
ser som skapes som følge av den økte kapasitetsutnytting 
som investeringen medfører, knyttet til investeringen. 

k)  «investering i materielle aktiva», investering i faste mate-
rielle 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 produksjonspro-
sess (særlig gjennom rasjonalisering, diversifisering 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, 

l)  «investering i immaterielle aktiva», investering i overfø-
ring av teknologi ved erverv av patentrettigheter, lisenser, 
know-how eller ikke-patentert teknisk viten.

Artikkel 3

Vilkår for unntak

1.  Med forbehold for artikkel 9 er støtteordninger som 
oppfyller alle vilkårene i denne forordning, forenlige med det 
felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unn-
tatt fra plikten til å gi forhåndsmelding omhandlet 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  
kunngjøringen i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2.  Støtte som gis etter ordningene omhandlet i nr. 1, er  
forenlig med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 
87 nr. 3 og unntatt fra plikten til å gi forhåndsmelding omhand-
let i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at den oppfyller alle 
vilkår i denne forordning.

Artikkel 4

Skaping av arbeidsplasser

1.  Støtteordninger med sikte på skaping av arbeidsplasser 
og enhver støtte som kan gis etter en slik ordning, skal oppfylle 
vilkårene i nr. 2, 3 og 4.

2.  Når arbeidsplassene skapes i områder eller sektorer som 
ikke kvalifiserer til regionstøtte i henhold til artikkel 87 nr. 3 
bokstav a) og c) på det tidspunktet støtten blir gitt, skal brutto 
støtteintensitet ikke overstige

a)  15 % for små bedrifter, 

b)  7,5 % for mellomstore bedrifter.

3.  Når arbeidsplassene skapes i områder eller sektorer som 
kvalifiserer til regionstøtte i henhold til traktatens artikkel 
87 nr. 3 bokstav a) og c) på det tidspunktet støtten blir gitt, 
skal netto støtteintensitet ikke overstige den tilsvarende øvre 
grensen for regional investeringsstøtte fastsatt på kartet som 
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat og som 
gjelder på det tidspunktet støtten blir gitt; i denne forbindelse 
skal det blant annet tas hensyn til rammebestemmelsene som 
gjelder for flere sektorer om regionstøtte til store investerings-
prosjekter(1).

For små og mellomstore bedrifter skal, med mindre noe annet 
er fastsatt på kartet for slike foretak, denne øvre grensen for-
høyes med

a)  10 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av artikkel 
87 nr. 3 bokstav c), forutsatt at den samlede netto støttein-
tensiteten ikke overstiger 30 %, eller

b)  15 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av artikkel 
87 nr. 3 bokstav a), forutsatt at den samlede netto støttein-
tensiteten ikke overstiger 75 %.

De høyere øvre grensene for regionstøtte kommer til anven-
delse bare dersom mottakerens bidrag til finansieringen er på 
minst 25 % og sysselsettingen opprettholdes i den støtteberet-
tigede regionen.

Når arbeidsplassene skapes innen produksjon, bearbeiding og 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til traktaten, i 
områder som anses som vanskeligstilte områder i henhold til 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999(2), får disse høyere øvre 
grensene eller eventuelt de høyere øvre grensene for støtte i 
nevnte forordning anvendelse.

4.  De øvre grensene fastsatt i nr. 2 og 3 får anvendelse på 
støtteintensitet beregnet i prosent av arbeidskraftkostnadene 
for de skapte arbeidsplassene i en toårsperiode på følgende 
vilkår:

a)  de skapte arbeidsplassene skal føre til en nettoøkning i 
antall arbeidstakere, både i den aktuelle virksomheten og 
i det aktuelle foretaket, i forhold til gjennomsnittet for de 
seneste 12 månedene, 

(1) EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8.
(2) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
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b)  de skapte arbeidsplassene skal opprettholdes i minst tre år, 
eller i to år dersom det dreier seg om SMB-er, og

c)  de nye arbeidstakerne som sysselsettes som følge av de 
skapte arbeidsplassene, skal aldri ha hatt arbeid før, eller ha 
mistet eller være i ferd med å miste sitt tidligere arbeid.

5.  Når det gis støtte til skaping av arbeidsplasser etter en 
ordning som er unntatt i henhold til denne artikkel, kan det 
gis tilleggsstøtte dersom det rekrutteres en vanskeligstilt eller 
funksjonshemmet arbeidstaker i samsvar med vilkårene i artik-
kel 5 eller 6.

Artikkel 5

Rekruttering av vanskeligstilte og funksjonshemmede 
arbeidstakere

1.  Støtteordninger for rekruttering i alle typer foretak 
av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere, og 
støtte som kan gis etter slike ordninger, skal oppfylle vilkårene 
i nr. 2 og 3.

2.  Bruttointensiteten for all støtte knyttet til sysselsettin-
gen av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere, 
uttrykt i prosent av arbeidskraftkostnadene i en ettårsperiode 
etter ansettelsen, skal ikke overstige 50 % for vanskeligstilte 
arbeidstakere og 60 % for funksjonshemmede arbeidstakere.

3.  Følgende vilkår skal gjelde:

a)  Når rekrutteringen ikke fører til en nettoøkning i antall 
arbeidstakere i den aktuelle virksomheten, skal stillin-
gen eller stillingene ha blitt ledige som følge av frivillig 
avgang, pensjonering på grunn av alder, frivillig reduksjon 
av arbeidstiden eller lovlig oppsigelse på grunn av forsøm-
melse, og ikke som følge av arbeidsmangel.

b)  Bortsett fra ved lovlig oppsigelse på grunn av forsøm-
melse, skal arbeidstakeren eller arbeidstakerne ha rett til 
sammenhengende sysselsetting i minst 12 måneder.

Artikkel 6

Tilleggskostnader ved sysselsetting av funksjonshemmede 
arbeidstakere

1.  Støtteordninger med sikte på sysselsetting av funksjons-
hemmede arbeidstakere, og enhver støtte som kan gis etter en 
slik ordning, skal oppfylle vilkårene i nr. 2 og 3.

2.  Støtten skal, sammen med eventuell støtte gitt etter artik-
kel 5, ikke overstige det nivå som er nødvendig for å kompen-
sere for redusert produktivitet som skyldes arbeidstakerens 
eller arbeidstakernes funksjonshemninger, og for følgende 
kostnader:

a)  kostnader ved å tilpasse lokalene, 

b)  kostnader for den tiden ansatte bruker utelukkende på å 
bistå den eller de funksjonshemmede arbeidstakerne, 

c)  kostnader ved å tilpasse eller anskaffe utstyr som de kan 
bruke,

som kommer i tillegg til de kostnadene støttemottakeren ville 
ha pådratt seg dersom det var blitt sysselsatt ikke-funksjons-
hemmede arbeidstakere for det tidsrommet den eller de funk-
sjonshemmede arbeidstakerne faktisk er sysselsatt.

Når støttemottakeren sørger for vernet sysselsetting, kan støt-
ten i tillegg dekke, men ikke overstige, kostnadene ved byg-
ging, installering eller utvidelse av den aktuelle virksomheten, 
og eventuelle administrasjons- eller transportkostnader som 
kan tilskrives sysselsettingen av funksjonshemmede arbeids-
takere.

3.  I støtteordninger som unntas etter denne artikkel, skal det 
fastsettes som vilkår for å gi støtte at mottakeren fører registre 
som gjør det mulig å kontrollere at støtten som gis, oppfyller 
bestemmelsene i denne artikkel og i artikkel 8 nr. 4.

Artikkel 7

Behovet for støtte

1.  Støtte skal unntas etter artikkel 4 i denne forordning bare 
dersom medlemsstaten før de aktuelle arbeidsplassene skapes, 
enten:

a)  har mottatt en søknad om støtte fra støttemottakeren, eller

b)  har vedtatt lovbestemmelser som gir rett til støtte på grunn-
lag av objektive kriterier uten ytterligere skjønnsmessig 
vurdering fra medlemsstatens side.

2.  I tilfeller der

a)  de skapte arbeidsplassene er knyttet til gjennomføringen 
av et prosjekt for investering i materielle eller immaterielle 
aktiva, og

b)  arbeidsplassene skapes innen tre år etter at investeringen er 
gjennomført,

skal støtten unntas etter artikkel 4 bare dersom søknaden nevnt 
i nr. 1 bokstav a) er inngitt, eller lovbestemmelsene nevnt i nr. 1 
bokstav b) er vedtatt, før arbeidet på prosjektet iverksettes.

Artikkel 8

Kumulering

1.  De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4, 5 og 6 
får anvendelse uansett om støtten til sysselsetting eller rekrut-
tering finansieres utelukkende med statsmidler eller finansieres 
delvis med fellesskapsmidler.
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2.  Støtte som er unntatt etter artikkel 4 i denne forordning, 
skal ikke kumuleres med annen statsstøtte i henhold til trakta-
tens artikkel 87 nr. 1, eller med annen fellesskapsfinansiering 
som gjelder de samme arbeidskraftkostnadene, dersom slik 
kumulering ville føre til at støtteintensiteten overstiger det som 
er fastsatt i denne forordning.

3.  Støtte etter ordninger unntatt ved artikkel 4 i denne for-
ordning skal ikke kumuleres

a)  med noen annen statsstøtte i henhold til traktatens artik-
kel 87 nr. 1, eller med annen fellesskapsfinansiering som 
gjelder kostnader ved investeringer som de skapte arbeids-
plassene er knyttet til, og som ennå ikke er fullført på tids-
punktet da disse arbeidsplassene ble skapt, eller som ble 
fullført i løpet av de tre siste årene før de ble skapt, eller

b)  med noen slik støtte eller finansiering som gjelder de 
samme arbeidskraftkostnadene eller andre arbeidsplasser 
knyttet til den samme investeringen,

dersom slik kumulering ville føre til en støtteintensitet som 
overstiger den relevante øvre grensen for regional investe-
ringsstøtte fastsatt i retningslinjene for nasjonal regionstøtte 
og på kartet Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat, 
eller den øvre grensen fastsatt i forordning (EF) nr. 70/2001. 
Dersom den relevante øvre grensen er blitt tilpasset i et særlig 
tilfelle, særlig ved anvendelse av regler for statsstøtte som gjel-
der for en bestemt sektor, eller ved regler som får anvendelse 
på store investeringsprosjekter, slik som rammebestemmelsene 
for flere sektorer ved regionstøtte til store investeringsprosjek-
ter, får den tilpassede øvre grensen anvendelse med hensyn til 
dette nummer.

4.  Som unntak fra nr. 2 og 3 kan støtte etter ordninger som 
er unntatt i henhold til artikkel 5 og 6 i denne forordning, 
kumuleres med annen statsstøtte i henhold til traktatens artik-
kel 87 nr. 1 eller med annen fellesskapsfinansiering som gjel-
der de samme kostnader, herunder støtte etter ordninger unntatt 
ved artikkel 4 i denne forordning som er i samsvar med nr. 2 
og 3, forutsatt at slik kumulering ikke fører til en brutto støt-
teintensitet som overstiger 100 % av arbeidskraftkostnadene 
i et gitt tidsrom mens arbeidstakeren eller arbeidstakerne er 
sysselsatt.

Første ledd berører ikke eventuelle nedre grenser for støttein-
tensitet fastsatt i henhold til Fellesskapets rammebestemmelser 
om statsstøtte til forskning og utvikling(1).

Artikkel 9

Støtte som skal meldes på forhånd til Kommisjonen

1.  Støtteordninger rettet mot bestemte sektorer skal ikke 
unntas fra melding ved denne forordning, og skal fortsatt 
omfattes av plikten til å gi forhåndsmelding omhandlet i trak-
tatens artikkel 88 nr. 3.

2.  Denne forordning skal ikke unnta fra meldingsplikten 
støtte som gis til ett enkelt foretak eller én enkelt virksomhet 
og som overstiger et brutto støttebeløp på 15 millioner euro 
over en treårsperiode. Kommisjonen skal vurdere slik støtte, 
dersom den er gitt etter en ordning som ellers ville ha vært 
unntatt etter denne forordning, utelukkende på grunnlag av 
kriteriene i denne forordning.

3.  Denne forordning berører ikke en medlemsstats plikt til 
å melde individuell støtte i samsvar med andre bestemmelser 
om statsstøtte, særlig forpliktelsen til å melde eller under-
rette Kommisjonen om støtte til et foretak som mottar støtte 
til omstrukturering i henhold til Fellesskapets retningslinjer 
for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak, og forpliktelsen til å melde regionstøtte til store inves-
teringsprosjekter i samsvar med de aktuelle rammebestemmel-
ser som gjelder for flere sektorer.

4.  Støtteordninger for å fremme rekruttering av katego-
rier av arbeidstakere som ikke er vanskeligstilte i henhold til 
artikkel 2 bokstav f), skal fortsatt omfattes av plikten til å gi 
forhåndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3, med 
mindre de er unntatt etter artikkel 4. Når støtten meldes, skal 
medlemsstatene begrunne overfor Kommisjonen hvorfor de 
berørte arbeidstakerne er vanskeligstilte. I denne forbindelse 
får artikkel 5 anvendelse.

5.  Støtte til opprettholdelse av arbeidsplasser, dvs. økono-
misk støtte til et foretak for at det skal beholde arbeidstakere 
som ellers ville blitt oppsagt, skal fortsatt omfattes av plikten 
til å gi forhåndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 
nr. 3. Med forbehold for eventuelle regler som gjelder for 
bestemte sektorer, kan slik støtte godkjennes av Kommisjonen 
bare dersom den, i samsvar med traktatens artikkel 87 nr. 2 
bokstav b), har til formål å bøte på skader som skyldes naturka-
tastrofer eller uvanlige hendelser, eller oppfyller vilkårene for 
driftsstøtte i retningslinjene for nasjonal regionstøtte i regioner 
som er berettiget til unntak i henhold til traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a) om økonomisk utvikling i områder der leve-
standarden er unormalt lav eller der det er alvorlig undersys-
selsetting.

6.  Støtte til omgjøring av midlertidige eller tidsbegrensede 
arbeidsavtaler til ikke-tidsbegrensede arbeidsavtaler skal fort-
satt omfattes av plikten til å gi forhåndsmelding omhandlet i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

7.  Ordninger for støtte til stillingsdeling, støtte til yrkesak-
tive foreldre samt lignende tiltak som fremmer sysselsettingen, 
men ikke fører til en nettoøkning i antall arbeidsplasser, til 
rekruttering av vanskeligstilte arbeidstakere eller til rekrut-
tering eller sysselsetting av funksjonshemmede arbeidsta-
kere, skal fortsatt omfattes av plikten til å gi forhåndsmelding 
omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3, og skal vurderes av 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 87.(1) EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5.
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8.  Andre støttetiltak med formål knyttet til sysselsetting 
og arbeidsmarkeder, som tiltak for å oppmuntre til førtids-
pensjonering, skal også fortsatt omfattes av plikten til å gi 
forhåndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3, og 
skal vurderes av Kommisjonen i samsvar med artikkel 87.

9.  Individuell sysselsettingsstøtte som gis uavhengig av 
støtteordninger, skal fortsatt omfattes av plikten til å gi for-
håndsmelding nevnt i traktatens artikkel 88 nr. 3. Slik støtte 
vil bli vurdert i lys av denne forordning og kan godkjennes 
av Kommisjonen bare dersom den er forenlig med eventuelle 
særlige regler som er fastsatt for støttemottakerens virksom-
hetssektor, og det kan påvises at støttens virkning på sysselset-
tingen er større enn dens virkning på konkurransen i vedkom-
mende marked.

Artikkel 10

Åpenhet og kontroll

1.  Ved gjennomføring av en støtteordning som er unntatt 
ved denne forordning, skal medlemsstatene innen 20 virkeda-
ger oversende Kommisjonen et sammendrag av opplysningene 
om støtteordningen i den form som er fastsatt i vedlegg I, med 
sikte på offentliggjøring i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 
Sammendraget skal framlegges i elektronisk form.

2.  Medlemsstatene skal føre detaljerte registre over de 
støtteordninger som er unntatt ved denne forordning og over 
individuell støtte som gis etter disse ordningene. Slike regis-
tre skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å 
fastslå om vilkårene for unntak fastsatt i denne forordning er 
oppfylt, herunder opplysninger om status for foretak som er 
støtteberettiget i kraft av sin status som SMB. Medlemsstatene 
skal oppbevare et register for en støtteordning i ti år fra den 
dato da det sist ble gitt individuell støtte etter ordningen. På 
skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal den berørte med-
lemsstat innen 20 virkedager eller en lengre frist som fastsatt i 

anmodningen, oversende alle opplysninger som Kommisjonen 
finner nødvendige for å kunne vurdere om vilkårene i denne 
forordning er oppfylt.

3.  Medlemsstatene skal utarbeide en rapport om anvendel-
sen av denne forordning for hele eller deler av hvert kalen-
derår som forordningen anvendes, i den form som er fastsatt i 
vedlegg II, i elektronisk form. Medlemsstatene skal oversende 
Kommisjonen denne rapporten innen tre måneder etter utløpet 
av den perioden rapporten omhandler.

Artikkel 11

Ikrafttredelse, gyldighetstid og overgangsordninger

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.  Meldinger som er under behandling når denne forordning 
trer i kraft, skal vurderes i samsvar med dens bestemmelser.

Støtteordninger som gjennomføres før ikrafttredelsesdatoen 
for denne forordning og støtte som er gitt etter disse ordnin-
gene uten Kommisjonens godkjenning og uten at plikten til 
å gi forhåndsmelding omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3 
er overholdt, skal anses som forenlige med det felles marked 
i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3, og skal unntas ved 
denne forordning dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og artikkel 3 nr. 2. Støtte som ikke 
oppfyller disse vilkårene, skal vurderes av Kommisjonen i 
samsvar med de relevante rammebestemmelser, retningslinjer, 
meldinger og kunngjøringer.

3.  Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støt-
teordninger som er unntatt ved 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, 5. desember 2002.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen

_______
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VEDLEGG I

Opplysninger oversendt av medlemsstatene om statsstøtte gitt i samsvar med forordning (EF) nr. 2204/2002 
om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting

(framlegges i elektronisk form med e-post til stateaidgreffe@cec.eu.int)

Støtte nr:

Merknad: Nummeret vil bli satt inn av Generaldirektoratet for konkurranse.

Medlemsstat:

Region:

Merknad: Angi regionens navn dersom støtten gis av en regional eller lokal myndighet.

Støtteordningens navn:

Merknad: Angi navnet på støtteordningen.

Rettslig grunnlag:

Merknad: Angi nøyaktig henvisning til nasjonalt rettslig grunnlag for støtten og en henvisning til kunngjøringen.

Beregnede årlige utgifter i henhold til ordningen:

Merknader: Beløp oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. Oppgi den eller de samlede årlige budsjettbevilgninger eller et overslag 

over tapte skatteinntekter per år for alle former for støtte som inngår i ordningen.

For garantier oppgis de (høyeste) garanterte lånebeløpene.

Høyeste støtteintensitet for

– Artikkel 4: Skaping av arbeidsplasser

– Artikkel 5: Rekruttering av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere

– Artikkel 6: Tilleggskostnader ved sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere

Merknad: Angi høyeste støtteintensitet for støtte etter henholdsvis forordningens artikkel 4, 5 og 6.

Iverksettingsdato:

Merknad: Angi fra hvilken dato det kan gis støtte i henhold til ordningen.

Ordningens varighet:

Merknad: Angi til hvilken dato (år og måned) det kan gis støtte i henhold til ordningen.

Støttens formål:

– Artikkel 4: Skaping av arbeidsplasser

– Artikkel 5: Rekruttering av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere

– Artikkel 6: Sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere

Merknad: Tiltakets hovedformål bør oppgis ut fra disse tre valgmulighetene. I dette feltet er det også mulig å angi andre (sekundære) 

formål med ordningen.

Berørte økonomiske sektorer

– alle sektorer i Det europeiske fellesskap(1)

– alle produksjonssektorer(1)

– alle tjenester(1)

– andre (angis nærmere)

Merknader: Kryss av i listen der det er relevant. Støtteordninger rettet mot bestemte sektorer omfattes ikke av unntaket fra meldings-

plikten fastsatt i denne forordning.

Navn og adresse til den myndighet som gir støtten:

Merknad: Oppgi telefonnummer og om mulig e-postadresse.

(1) Unntatt skipsbyggingssektoren og andre sektorer som omfattes av særlige regler i forordningene og direktivene som gjelder all 
statsstøtte innenfor vedkommende sektor.
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Andre opplysninger:

Merknader: Dersom støtteordningen er samfinansiert med fellesskapsmidler, skal følgende setning tilføyes:

«Støtteordningen er samfinansiert i henhold til [henvisning].»

Dersom ordningen varer ut over denne forordnings gyldighetstid, skal følgende setning tilføyes:

«Unntaksforordningen utløper 31. desember 2006, etterfulgt av en overgangstid på seks måneder.»
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VEDLEGG II

Utforming av rapporten som jevnlig skal oversendes Kommisjonen

Utforming av den årlige rapporten om støtteordninger unntatt etter en forordning om gruppeunntak vedtatt i 
henhold til artikkel 1 i forordning (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 framlegges i elektronisk form til:

stateaidgreffe@cec.eu.int

Opplysninger som kreves for alle støtteordninger unntatt ved en forordning om gruppeunntak vedtatt  
i henhold til artikkel 1 i forordning (EF) nr. 994/98

1.  Støtteordningens navn og nummer

2.  Unntaksforordning fra Kommisjonen som får anvendelse

3.  Utgifter

 Det skal oppgis separate tall for alle støtteformer som inngår i ordningen (f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår 
osv.). Beløpene skal oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. Ved skatteutgifter må årlige tapte skatteinn-
tekter rapporteres. Dersom det ikke foreligger nøyaktige tall, kan det oppgis et overslag over slike inntektstap.

 Utgiftene skal føres på følgende måte:

 For det rapportår som skal revideres, skal følgende oppgis separat for alle støtteformer som inngår i støtteordnin-
gen (f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår, garantier osv.):

3.1.  Bevilgede beløp, (antatte) tapte skatteinntekter eller andre inntektstap, opplysninger om garantier osv. for nye 
støtteprosjekter. Ved garantiordninger bør det samlede beløpet som de nye bevilgede garantiene utgjør, oppgis.

3.2.  Faktiske utbetalinger, (antatte) tapte skatteinntekter eller andre inntektstap, opplysninger om garantier osv. for 
nye og løpende prosjekter. Ved garantiordninger bør følgende oppgis: det samlede beløp for utestående garantier, 
avgiftsinntekter, inndrevne beløp, utbetalte godtgjøringer, ordningens driftsresultat for vedkommende år.

3.3.  Antall nye vedtak om tildeling av støtte.

3.4.  Overslag over det samlede antall arbeidsplasser som er blitt skapt eller vanskeligstilte eller funksjonshemmede 
arbeidstakere som er blitt rekruttert eller sysselsatt som følge av nye prosjekter (eventuelt). Støtte til rekruttering 
av vanskeligstilte arbeidstakere bør fordeles etter kategoriene nevnt i artikkel 2 bokstav f).

3.5. 

3.6.  Regional fordeling av beløpene i nr. 3.1, etter regioner definert på NUTS(1)-nivå 2 eller lavere, eller etter regioner 
i henhold til artikkel 87 nr. 3 bokstav a), regioner i henhold til artikkel 87 nr. 3 bokstav c) og ikke-støtteberet-
tigede regioner.

3.7.  Sektorvis fordeling av beløpene i nr. 3.1 etter støttemottakernes virksomhetssektor (ved flere sektorer angis hver 
enkelt sektors andel):

– kullgruvedrift

– produksjonssektorer, herunder:

– jern- og stålindustri

– skipsbygging

– syntetiske fibrer

– bilindustri

– andre produksjonssektorer

– tjenester, herunder:

– transporttjenester

– finansielle tjenester

– andre tjenester

– andre sektorer (angis nærmere)

4.  Andre opplysninger og merknader

____________

(1) NUTS er nomenklaturen for regionale statistikkenheter i Det europeiske fellesskap.
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 1. mars 2001

om førehandsopplysningar til forbrukarane frå långjevarar som tilbyr bustadlån(*)

[meld under nummeret K(2001) 477]

(2001/193/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske felles-
skapet, særleg artikkel 211 andre leddet, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) Det er svært viktig for Fellesskapet å verkeleggjere ein 
indre marknad for finansielle tenester som gjev forbruka-
rane eit høgt vernenivå. Underskrivinga av ei avtale om 
bustadlån er ofte den viktigaste finansielle plikta som ein 
forbrukar tek på seg. Bustadlån er ei finansiell teneste der 
auka verksemd over landegrensene kan kome forbruka-
rane til monaleg nytte, på det vilkåret at det finst fullgode 
vernetiltak. 

2) I denne samanhengen er det avgjerande at dei opplys-
ningane om kva vilkår som gjeld for bustadlån innanfor 
Fellesskapet, og som vert gjevne før avtala vert under-
skriven, er klare og kan jamførast. Difor bør långjevarane 
oppmodast om å gje forbrukarane to sett med harmoni-
serte opplysningar: eitt med allmenne opplysningar og 
eitt med særskilde opplysningar. Dei sistnemnde opplys-
ningane bør gjevast skriftleg i eit standardisert format, 
kalla «standardisert europeisk opplysningsskjema». 

3) Både dei allmenne og dei særskilde opplysningane som 
långjevarane skal gje forbrukarane, er vortne fastsette 
etter drøftingar mellom dei samanslutningane og orga-
nisasjonane som representerer høvesvis långjevarar og 
forbrukarar, under leiing av Kommisjonen. Desse drøf-
tingane har ført til at det er fastsett eit sett med frivillige 
åtferdsreglar for førehandsopplysningar om bustadlån 
(heretter kalla «åtferdsreglane»), og eit eksemplar av  
 
 
 
 

desse kan skaffast frå dei långjevarane som har slutta  
seg til desse åtferdsreglane. Alle långjevarar som tilbyr 
bustadlån, kan slutte seg til åtferdsreglane, utan omsyn til 
om dei tilhøyrer ei av dei samanslutningane som har teke 
del i drøftingane, eller ikkje.

4) I visse medlemsstatar finst det alt nasjonale krav til kva 
tilleggsopplysningar forbrukarane kan få før dei skriv 
under ei avtale om bustadlån. Det er ønskjeleg at desse 
tilleggsopplysningane vert tekne inn i det standardiserte 
europeiske opplysningsskjemaet, og at dette skjer på ein 
slik måte at det vert mogleg for forbrukarane å jamføre 
opplysningar frå ulike statar i Fellesskapet. Dersom ein 
medlemsstat pålegg långjevarar frå andre medlemsstatar 
å gje forbrukarane tilleggsopplysningar før ei avtale vert 
underskriven ut over det som er ført opp i vedlegga, vert 
han oppmoda om å sikre at desse opplysningane er i sam-
svar med fellesskapsretten.

5) Denne rekommandasjonen bør gjelde både for bustad-
lån som er gjevne innanfor éin stat, og for bustadlån 
som er gjevne på tvers av landegrensene, men bør ikkje 
gjelde for kredittavtaler som er omfatta av rådsdirektiv  
87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om forbruker- 
kreditt(1), sist endra ved europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 98/7/EF(2).

6) Kommisjonen vil skipe eit sentralt register over långjeva-
rar som tilbyr bustadlån, som skal innehalde opplysningar 
om at desse långjevarane har slutta seg til åtferdsreglane 
eller ikkje, og om datoen då dei eventuelt melde frå til 
Kommisjonen om slik tilslutning. Kommisjonen vil gjere 
høvelege tiltak for å sikre at ålmenta får tilgang til det 
sentrale registeret. 

7) Kommisjonen vil overvake etterlevinga av denne rekom-
mandasjonen og vurdere kva verknader han har. Dersom 
rekommandasjonen ikkje vert etterlevd på ein tilfredsstil-
lande måte, vil Kommisjonen vurdere om det skal gjerast 
framlegg om bindande regelverk —

2005/EØS/27/39

(1) TEF L 42 av 12.2.1987, s. 48.
(2) TEF L 101 av 1.4.1998, s. 17.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69 av 10.3.2001, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 27.
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TILRÅR FØLGJANDE:

Artikkel 1

Verkeområde

Denne rekommandasjonen omfattar førehandsopplysningar til 
forbrukarane i samband med bustadlån som er gjevne innanfor 
éin stat, og bustadlån som er gjevne på tvers av landegren-
sene.

Kredittavtaler som er omfatta av direktiv 87/102/EØF, høyrer 
ikkje inn under verkeområdet til denne rekommandasjonen.

Artikkel 2

Definisjon

I denne rekommandasjonen tyder «bustadlån» ein kreditt som 
vert gjeven til ein forbrukar til kjøp eller ombygging av ein 
privat fast eigedom som forbrukaren eig eller ønskjer å skaffe 
seg, og som er sikra anten ved pant i fast eigedom eller ved 
anna trygd som vanlegvis vert nytta til dette føremålet i ein 
medlemsstat.

Artikkel 3

Prinsipp

Før avtala vert underskriven bør långjevaren syte for at for-
brukaren får:

a) allmenne opplysningar slik det er gjort greie for i ved-
legg I, 

b) særskilde opplysningar i samsvar med eit «standardisert 
europeisk opplysningsskjema» slik det er gjort greie for i 
vedlegg II.

Långjevaren bør dessutan gje forbrukaren opplysningar om 
namnet på og adressa og telefonnummeret til det rette organet 
som forbrukaren kan vende seg til dersom det er problem 
i samband med bruken av dei frivillige åtferdsreglane for 
førehandsopplysningar om bustadlån (heretter kalla «åtferds-
reglane»).

Det er forbrukaren som tek den endelege avgjerda om å godta 
eit tilbod om lån frå ein långjevar.

Artikkel 4

Nasjonale krav om tilleggsopplysningar til forbrukarane 
før dei skriv under ei avtale om bustadlån

Dersom det alt finst nasjonale krav om at forbrukaren skal 
ha tilleggsopplysningar før han/ho skriv under ei avtale om 
bustadlån, vert medlemsstatane oppmoda om å gjere dei tiltaka 
som er naudsynte for at desse tilleggsopplysningane vert tekne 
inn i det standardiserte europeiske opplysningsskjemaet på ein 
måte som ikkje gjer det vanskelegare å jamføre opplysningar 
på tvers av landegrensene.

Medlemsstatane vert dessutan oppmoda om å sikre at slike 
tilleggskrav vert pålagde långjevarar frå andre medlemsstatar 
som tilbyr bustadlån i den aktuelle medlemsstaten berre der-
som desse tilleggskrava er i samsvar med fellesskapsretten.

I slike tilfelle vert vertsstaten oppmoda om å melde frå til 
Kommisjonen om desse krava, slik at Kommisjonen kan vur-
dere dei innanfor ramma av den overvakingsverksemda som er 
fastsett i artikkel 6.

Artikkel 5

Register skipa av Kommisjonen

Kommisjonen skal skipe eit sentralt register over långjevarar 
som tilbyr bustadlån, med opplysningar om at desse långjeva-
rane har slutta seg til åtferdsreglane, eller ikkje. 

Artikkel 6

Overvaking av Kommisjonen

Kommisjonen skal overvake etterlevinga av denne rekom-
mandasjonen.

To år etter at denne rekommandasjonen er vedteken, vil 
Kommisjonen vurdere kva verknader han har hatt. Vurderinga 
vil byggje på den overvakinga som Kommisjonen sjølv har 
gjort, på årlege framdriftsrapportar som vert utarbeidde av dei 
europeiske samanslutningane innanfor kredittsektoren, og på 
alle andre tilgjengelege opplysningar.

Artikkel 7

Sluttføresegn

Medlemsstatane og långjevarar som tilbyr bustadlån i 
Fellesskapet, utan omsyn til om dei er medlemmer av dei 
samanslutningane og organisasjonane som har teke del i drøf-
tingane om åtferdsreglane,  vert oppmoda om å rette seg etter 
denne rekommandasjonen seinast 30. september 2002.

Artikkel 8

Adressatar

Denne rekommandasjonen er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. mars 2001.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Dei innleiande opplysningane om bustadlån bør innehalde følgjande opplysningar, eller ha lagt ved seg følgjande opp-
lysningar i det same formatet som dei innleiande opplysningane:

A. Långjevar

 1. Namnet på og adressa til långjevaren.

 2. Namnet på og adressa til ein eventuell meklar.

B. Bustadlån

1. Føremåla som lånet kan nyttast til.

2. Form for trygd.

3. Oversikt over ulike typar tilgjengelege bustadlån, der det kort vert gjort greie for skilnadene mellom produkt 
med fast og flytande rente, og kva desse skilnadene inneber for forbrukaren.

4. Ulike typar rente — fast, flytande og kombinasjonar av begge.

5. Eit overslag over kva kostnader forbrukaren kan ha i samband med eit typisk bustadlån.

6. Ei liste over andre kostnader, t.d. til administrasjon, forsikring, juridisk handsaming, meklarar osv.

7. Ulike måtar å betale lånet tilbake på (medrekna tal på tilbakebetalingar, tal på terminar og storleiken på til-
bakebetalingane).

8. Høve til førtidig tilbakebetaling (og eventuelt på kva vilkår).

9. Om det er naudsynt å taksere eigedommen (og eventuelt kven som skal gjere dette).

10. Allmenne opplysningar om skattefrådrag for renter på bustadlån eller andre offentlege tilskot, eller opplysnin-
gar om kvar det er mogleg å få ytterlegare rådgjeving.

11. Eventuell tenkjetid.

12. Stadfesting av at institusjonen har slutta seg til åtferdsreglane, og opplysningar om at ein kopi av reglane finst 
tilgjengeleg hjå institusjonen.

________
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VEDLEGG II

STANDARDISERT EUROPEISK OPPLYSNINGSSKJEMA

Desse standardiserte opplysningane er ein integrert del av dei frivillige åtferdsreglane for  
førehandsopplysningar om bustadlån. Ein kopi av åtferdsreglane kan skaffast frå långjevaren Dykkar.

Emne Omtale

Innleiande tekst «Dette dokumentet er ikkje eit rettsleg bindande tilbod.

Tala er førde opp i god tru, og er ei nøyaktig attgjeving av det tilbodet som långjevaren vil gje under 
dei noverande marknadstilhøva og på grunnlag av dei opplysningane som er gjevne. Det skal likevel 
leggjast til at tala kan variere med marknadsutviklinga.

Desse opplysningane fører ikkje med seg noka plikt for långjevaren til å gje eit lån.»

1. Långjevar

2. Omtale av produktet Denne delen bør innehalde ein kort, men klar omtale av produktet.

Det bør gjerast klart om det er tale om pant i fast eigedom eller om det vert stilt noka anna vanleg 
nytta form for trygd.

Det bør gjerast klart om det produktet som det er gjeve tilbod om, er eit avdragsfritt bustadlån (der 
låntakaren betalar renter berre i låneperioden og heile gjelda vert betalt tilbake når låneperioden går 
ut), eller eit nedbetalingslån (der både renter og avdrag vert betalte gjennom heile låneperioden). 

Det bør gjerast klart om vilkåra for bustadlånet er avhengige av at forbrukaren betalar inn ein viss 
eigenkapital (som eventuelt utgjer ein prosentdel av verdien til bustaden).

Det bør gjerast uttrykkjeleg klart om vilkåra for bustadlånet er avhengige av garanti frå tredjemann, 
eller ikkje.

3. Nominell rente (rentetypen skal 
førast opp, saman med lengda på den 
fastsette perioden)

Denne delen bør innehalde opplysningar om det viktigaste vilkåret for lånet — rentesatsen. Omtala 
bør eventuelt innehalde opplysningar om korleis renta kan variere, m.a. om justeringsperiodar, 
bindingsperiodar og tilhøyrande straffeklausular, rentegolv og rentetak osv.

Dersom lånet har flytande rente, bør det opplysast om følgjande:

– om rentesatsen er knytt til ein indeks, og

– i så fall, om kva indekseringsmåte som er nytta.

4. Faktisk årsrente i prosent, på grunnlag 
av nasjonal lovgjeving, eller eventuelt 
effektiv rente

Dersom det ikkje er fastsett faktisk årsrente i prosent i nasjonal lovgjeving, bør den tilsvarande satsen 
for effektiv rente nyttast.

5. Storleiken på lånesummen, og valuta

6. Kor lenge låneavtala varer

7. Tal på avdrag og terminar (kan 
variere)

8. For nedbetalingslån: sum per 
innbetaling (kan variere)

9. For avdragsfrie bustadlån: 

 – sum per renteinnbetaling

 – sum per avdrag til nedbetaling av 
tilbakebetalingsinstrumentet

Långjevaren bør gjere greie for (i form av eit konkret tilfelle eller eit døme):

a)  kor store rentesummar som jamleg må betalast inn, i samsvar med talet på terminar (sjå nr. 7),

b)  kor store avdrag som jamleg må betalast inn for å betale ned tilbakebetalingsinstrumentet, i 
samsvar med talet på terminar (sjå nr. 7).

Det bør eventuelt åtvarast mot at tilbakebetalingsinstrumentet kanskje ikkje vil dekkje lånesummen.

Dersom långjevaren har tilbakebetalingsinstrumentet med i tilbodet sitt, bør det gjerast klart om 
tilbodet om lån er avhengig av at forbrukaren godtek betalingsplanen, eller ikkje.
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Emne Omtale

10. Eventuelle eingongskostnader som 
kjem i tillegg

Det må utarbeidast ei liste over dei eingongskostnadene som det er venta at forbrukaren skal betale 
når han/ho tek opp bustadlån.

Dersom desse kostnadene direkte eller indirekte er avhengige av långjevaren, bør det gjevast eit 
overslag over kor store dei er.

Det bør eventuelt gjerast klart om desse kostnadene må betalast anten lånet vert innvilga eller ikkje.

Slike kostnader kan t.d. omfatte:

– administrative kostnader,

– kostnader til juridisk handsaming,

– kostnader til taksering av eigedom.

Dersom eit tilbod er avhengig av om forbrukaren tek imot desse tenestene frå långjevaren (dersom 
dette er tillate etter nasjonal lovgjeving), bør dette gå klart fram.

11. Jamlege tilleggskostnader (som ikkje 
høyrer inn under nr. 8)

Lista over jamlege tilleggskostnader bør t.d. omfatte:

– forsikring mot manglande betaling (i tilfelle arbeidsløyse/dødsfall),

– brannforsikring,

– hus- og innbuforsikring.

Dersom eit tilbod er avhengig av om forbrukaren tek imot desse tenestene frå långjevaren (dersom 
dette er tillate etter nasjonal lovgjeving), bør dette gå klart fram.

12. 
Førtidig tilbakebetaling

Långjevaren bør opplyse om:

– høve til og vilkår for førtidig tilbakebetaling,

– eventuelle kostnader i samband med dette.

Dersom det enno ikkje er mogleg å opplyse om slike kostnader, bør det opplysast om at det skal 
betalast ein sum som er tilstrekkeleg til å dekkje dei utgiftene som långjevaren har til å avvikle 
lånet.

13. Interne klageordningar Namn, adresse og telefonnummer som forbrukaren kan vende seg til. 

14. Illustrerande nedbetalingstabell Långjevaren bør leggje fram ein illustrerande og samanfattande nedbetalingstabell som minst syner:

– månadlege eller eventuelt kvartalsvise innbetalingssummar for det første året,

– deretter årlege innbetalingssummar for resten av lånetida.

Tabellen bør innehalde opplysningar om:

– samla tilbakebetalingssum,

– samla rentesum,

– restgjeld,

– sum per innbetaling,

– samla gjeld og renter.

Det bør gjerast klart at tabellen berre er illustrerande, og han bør innehalde ei åtvaring dersom 
bustadlånet som det er gjeve tilbod om, har flytande rente.

15. Plikt til å ha bank- og lønskonto hjå 
långjevaren
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD NR. 291/2003/EF

av 6. februar 2003

om skiping av Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004(*)

2005/EØS/27/40

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet, særleg artikkel 149,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i trak-
taten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Eit av måla til Det europeiske fellesskapet er å fremje 
kvalitetsutdanning.

2) Utdanningsverdien til idretten vart sannkjend under møtet 
til Det europeiske rådet i Nice 7.-9. desember 2000 og ei 
rekkje tidlegare fråsegner vart såleis stadfesta, særleg 
fråsegn 29, som er eit vedlegg til Amsterdam-traktaten, 
der det vert streka under at idretten er identitetsskapande 
for menneske.

3) På møtet sitt i Nice oppmoda Det europeiske rådet fel-
lesskapsorgana om å ta tilbørleg omsyn til utdannings-
verdien til idretten i dei tiltaka som dei gjer i medhald av 
ulike føresegner i traktaten, og la særleg vekt på at det er 
viktig for medlemsstatane, med hjelp frå Fellesskapet, å 
oppmuntre til frivillig verksemd.

4) I resolusjonen til Rådet og ministrane for ungdomssaker 
samla i Rådet 17. desember 1999, om den uformelle 
utdanningsdimensjonen ved idrettsaktivitetar i ungdoms-
programma til Det europeiske fellesskapet(5) vert det 
peika på at idrettsaktivitetar kan ha ein pedagogisk verdi 
som medverkar til å styrkje det sivile samfunnet, og 
Kommisjonen vert oppmoda om å utarbeide, i samarbeid  
 
 
 
 
 
 
 
 

med medlemsstatane, ein samanhengande metode for å 
utnytte utdanningspotensialet til idretten.

5) I resolusjonen om kommisjonsrapporten om å ta vare 
på den noverande oppbygginga av idretten og halde 
ved lag den sosiale funksjonen som idrett har(6), streka 
Europaparlamentet under utdanningsverdien og den sosi-
ale verdien til idretten, i tillegg til den rolla som idretten 
har i kampen mot rasisme og framandhat.

6) I resolusjonen sin av 13. juni 1997 om rolla til Den 
europeiske unionen på idrettsområdet(7) oppmoda 
Europaparlamentet om tilrettelegging av eit europeisk 
idrettsår.

7) I fråsegna si om høyringsdokumentet til Kommisjonen 
«Den europeiske idrettsmodellen» peika Regionutvalet 
på kor viktig idretten er med omsyn til utvikling av per-
sonlegdommen.

8) I den rapporten om idrett som vart lagd fram for Det 
europeiske rådet i Helsingfors, vurderte Kommisjonen 
føremonene ved å nytte idretten i samband med utdan-
ning og ungdom med tanke på dei verdiane som idretten 
inneber.

9) Jamleg mosjon betrar den psykiske og fysiske helsa, og 
kan medverke positivt til læringsprosessen. 

10) Utdanninga av unge idrettsmenn og -kvinner bør ikkje 
lide under at dei tek del i konkurranseidrett. 

11) Utdanning gjennom idrett bør fremje den personlege 
identiteten og utviklinga til jenter og gutar. 

12) Utdannings- og opplæringsinstitusjonar på alle nivå bør 
i større grad nytte dei høva som idretten gjev til tverrna-
sjonal mobilitet og kulturutveksling. 

13) Dei olympiske leikane og andre idrettsarrangement i 
2004 vil auke mediedekkinga av og medvitet om idrett 
hjå ålmenta. Dette er ein ideell sjanse til å streke under 
utdanningsverdien til idretten. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 43 av 18.2.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 28.

(1) TEF C 25 E av 29.1.2002, s. 531.
(2) TEF C 149 av 21.6.2002, s. 17.
(3) TEF C 278 av 14.11.2002, s. 21.
(4) Fråsegn frå Europaparlamentet av 14. mai 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEF), felles haldning frå Rådet av 14. oktober 2002 (TEF C 275 E av 
12.11.2002, s. 70) og europaparlamentsavgjerd av 19.12.2002.

(5) TEF C 8 av 12.1.2000, s. 5.
(6) TEF C 135 av 7.5.2001, s. 274.
(7) TEF C 200 av 30.6.1997, s. 252.
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14) Tiltak i medlemsstatane er den viktigaste måten å auke 
medvitet på hjå ålmenta med omsyn til utdanningsver-
dien til idretten. Fellesskapet kan likevel støtte og styrkje 
slike tiltak gjennom skipinga av eit europeisk år for 
utdanning gjennom idrett. 

15) Eit europeisk år for utdanning gjennom idrett vil utfylle 
og styrkje eksisterande fellesskapstiltak for å fremje 
utdanning og opplæring, i tillegg til sosial integrasjon av 
vanskelegstilte personar. 

16) Det europeiske året for utdanning gjennom idrett bør 
opnast for deltaking for EFTA-EØS-statane i samsvar 
med dei vilkåra som er fastsette i EØS-avtala, og for dei 
assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa i samsvar 
med dei vilkåra som er fastsette i dei høvesvise euro-
peiske avtalene deira. For Kypros skal deltakinga dek-
kjast på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar med dei 
framgangsmåtane som skal avtalast med denne staten, og 
for Malta og Tyrkia på grunnlag av tilleggsløyvingar i 
samsvar med EF-traktaten. 

17) I denne avgjerda er det ført opp ein finansiell referan-
sesum for heile det tidsrommet som programmet varer, 
slik det er definert i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala 
av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og 
Kommisjonen om budsjettdisiplin og betring av fram-
gangsmåten for budsjetthandsaming(1). 

18) Ettersom måla for det framlagde tiltaket ikkje kan nåast 
i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, m.a. på grunn av 
omfanget deira og fordi det trengst fleirsidige partnar-
skap, utveksling av informasjon over landegrensene og 
spreiing av god praksis i heile Fellesskapet, og difor betre 
kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta til-
tak i samsvar med nærleiksprinsippet, slik det er fastsett i 
artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet om rime-
leg 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 dette 
vedtaket, 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(2) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 

Året 2004 skal vere «Det europeiske året for utdanning  
gjennom idrett».

Artikkel 2

Mål

Måla for Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 
skal vere: 

a) å gjere utdanningsinstitusjonar og idrettsorganisasjonar 
medvitne om at det er naudsynt med samarbeid for å utvi-
kle den utdanningsmessige og europeiske dimensjonen til 
idretten med tanke på den svært store interessa som unge 
menneske har for alle former for idrett,

b) å dra nytte av dei verdiane som idretten inneber til å utvi-
kle kunnskap og dugleik som gjer det mogleg, særleg for 
ungdommar, å utvikle fysisk yteevne og evne til personleg 
innsats, i tillegg til sosiale eigenskapar som lagarbeid, 
solidaritet, toleranse og ærleg spel innanfor ei fleirkulturell 
ramme,

c) å fremje medvitet om den positive medverknaden som 
frivillig verksemd utgjer for den uformelle utdanninga, 
særleg av ungdommar,

d) å fremje utdanningsverdien av mobilitet blant og utveks-
ling av skuleelevar, særleg i eit fleirkulturelt miljø, gjen-
nom organisering av idrettslege og kulturelle møte som ein 
del av skuleverksemda,

e) å oppmuntre til utveksling av god praksis med omsyn til 
den rolla som idrett kan spele innanfor utdanningssystema 
for å fremje den sosiale integrasjonen av vanskelegstilte 
grupper,

f) å skape ein betre balanse mellom intellektuelle og fysiske 
aktivitetar i skulen ved å oppmuntre til å nytte idrett i sku-
len,

g) å ta omsyn til dei problema som er knytte til utdanning av 
unge idrettsmenn og -kvinner som tek del i konkurransei-
drett.

Artikkel 3

Innhald i tiltaka

1.  Dei tiltaka som er gjorde for å nå dei måla som er fast-
sette i artikkel 2, skal i 2004 omfatte tilrettelegging av eller 
støtte til følgjande verksemd: 

a) møte, europeiske utdanningskonkurransar og tilskipingar 
der merksemda vert retta mot det som er oppnådd og dei 
røynslene som er gjorde i samband med Det europeiske 
året for utdanning gjennom idrett, 

b) frivillige tiltak på europeisk plan i samband med dei olym-
piske leikane og andre idrettsarrangement i 2004,

c) opplysnings- og reklamekampanjar, medrekna samarbeid 
med media for å spreie den utdanningsverdien som idretten 
har, 

(1) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1.
(2) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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d) tilskipingar som fremjar utdanningsverdien til idretten, og 
som gjev døme på god praksis, 

e) økonomisk støtte til tverrnasjonale, nasjonale, regionale 
eller lokale initiativ for å fremje måla for Det europeiske 
året for utdanning gjennom idrett. 

2.  I vedlegget vert det gjort nærmare greie for dei tiltaka 
som er nemnde i nr. 1.

Artikkel 4

Gjennomføring og samarbeid med medlemsstatane

1.  Kommisjonen skal syte for at dei fellesskapstiltaka som 
vert vedtekne i medhald av denne avgjerda, vert gjennomførde 
i samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5 
nr. 2, samstundes som nærleiksprinsippet vert stetta fullt ut. 

2.  Kvar medlemsstat skal peike ut eitt eller fleire eigna 
organ som skal vere ansvarlege for deltakinga i Det europeiske 
året for utdanning gjennom idrett og for samordninga og gjen-
nomføringa på eit høveleg plan av dei tiltaka som er fastsette 
i denne avgjerda, m.a. ved å ta del i den framgangsmåten for 
utveljing som er nemnd i artikkel 7.

Artikkel 5

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval. 

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda. 

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 6

Finansielle føresegner

1.  Tiltak som omfattar heile Fellesskapet, slik det er gjort 
greie for i del A i vedlegget, kan få støtte over det allmenne 
budsjettet til Den europeiske unionen med opptil 80 % av dei 
samla kostnadene. 

2.  Tiltak som er lokale, regionale, nasjonale eller tverrna-
sjonale, slik det er gjort greie for i del B i vedlegget, kan sam-
finansierast over det allmenne budsjettet til Den europeiske 
unionen med opptil 50 % av dei samla kostnadene.

Artikkel 7

Framgangsmåte for innsending og utveljing av søknader

1.  Søknader om samfinansiering av tiltak over fellesskaps-
budsjettet i medhald av artikkel 6 nr. 2, skal leggjast fram for 
Kommisjonen av det organet eller dei organa som er nemnde 
i artikkel 4 nr. 2. Søknadene skal innehalde opplysningar 
som gjer det mogleg å vurdere sluttresultata etter objektive 
kriterium. Kommisjonen skal ta mest mogleg omsyn til den 
vurderinga som vert lagd fram av dei organa som det gjeld. 

2.  Avgjerder om samfinansiering av tiltak i medhald av 
artikkel 6, skal takast av Kommisjonen i samsvar med den 
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5 nr. 2. Kommisjonen 
skal syte for at det er ei jamn fordeling mellom medlemsstatane 
og mellom dei ulike typane verksemd som er aktuelle. 

3.  Kommisjonen skal, særleg gjennom dei nasjonale eller 
regionale kontaktpunkta sine og i samarbeid med dei organa 
som er nemnde i artikkel 4 nr. 2, syte for at innbydingane til 
framlegg vert offentleggjorde i god tid og spreidde så godt som 
mogleg.

Artikkel 8

Samanheng og komplementaritet

1.  Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, 
syte for at det er samanheng mellom dei tiltaka som er fastsette 
i denne avgjerda, og andre fellesskapstiltak og -initiativ. 

2.  Kommisjonen skal syte for at Det europeiske året for 
utdanning gjennom idrett i størst mogleg grad utfyller andre 
eksisterande fellesskapsinitiativ og nasjonale eller regionale 
initiativ og ressursar, når desse kan medverke til å nå måla for 
Det europeiske året for utdanning gjennom idrett. 

Artikkel 9

Deltaking for visse tredjestatar

Det europeiske året for utdanning gjennom idrett er ope for 
deltaking for: 

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er fast-
sette i EØS-avtala,

b) dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa i samsvar 
med dei vilkåra som er fastsette i dei høvesvise europeiske 
avtalene deira,

c) Kypros, som får dekt deltakinga si på grunnlag av tilleggs-
løyvingar i samsvar med dei framgangsmåtane som skal 
avtalast med denne staten,

d) Malta og Tyrkia, som får dekt deltakinga si på grunnlag av 
tilleggsløyvingar i samsvar med føresegnene i traktaten.

Artikkel 10

Budsjett

1.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
avgjerda er 11,5 millionar euro. 

2.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyres-
makta innanfor ramma av dei finansielle overslaga. 

3.  På initiativ frå Kommisjonen kan finansiering òg ytast 
for året 2004 til dekking av utgifter til teknisk og administrativ 
hjelp til både Kommisjonen og støttemottakarane som ikkje 
kjem inn under dei faste oppgåvene til den offentlege forval-
tinga, og som er knytte til utveljing, førebuing, forvalting, 
oppfølging, revisjon og overvaking av tiltaka. 
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Artikkel 11

Internasjonalt samarbeid

I samband med Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett kan Kommisjonen samarbeide med Europarådet og 
andre relevante internasjonale organisasjonar etter den fram-
gangsmåten som er fastsett i artikkel 5 nr. 2.

Artikkel 12

Overvaking og vurdering

Kommisjonen skal seinast 31. desember 2005 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.

Artikkel 13

Iverksetjing

Denne avgjerda skal nyttast frå dagen etter at ho er kunngjord 

i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 6. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. EFTHYMIOU

 President Formann
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VEDLEGG

TILTAK SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3

A.  Tiltak på fellesskapsplan 

1.  Møte og tilskipingar: 

a) organisering av møte, 

b) organisering av tilskipingar for å auke medvitet om utdanning gjennom idrett, medrekna konferansar for 
å innleie og avslutte Det europeiske året for utdanning gjennom idrett, 

c) organisering av frivillige tiltak i samband med dei olympiske leikane og andre idrettsarrangement i 
2004. 

2.  Opplysnings- og reklamekampanjar som omfattar: 

a) utarbeiding av ein logo og av slagord for Det europeiske året for utdanning gjennom idrett, 

b) ein opplysningskampanje, 

c) framstilling av verktøy og hjelpemiddel som skal vere tilgjengelege i heile Fellesskapet,

d) eigna initiativ frå utdanningsinstitusjonar og idrettsorganisasjonar med sikte på spreiing av opplysningar 
om Det europeiske året for utdanning gjennom idrett, 

e) organisering av europeiske utdanningskonkurransar der merksemda vert retta mot det som er oppnådd og 
røynsler som er gjorde i samband med temaa for Det europeiske året for utdanning gjennom idrett. 

3.  Andre tiltak: 

a) skiping av ein direktekopla database ved bruk av tilgjengelege ressursar for å spreie god praksis i med-
lemsstatane med omsyn til bruk av idrett som eit verktøy for utdanning og særleg for å fremje sosial 
integrasjon av vanskelegstilte grupper, 

b) rundspørjingar og granskingar som tek sikte på å vurdere verknaden av Det europeiske året for utdanning 
gjennom idrett. 

4.  Finansieringa kan ha følgjande former: 

a) direkte kjøp av varer og tenester, særleg innanfor kommunikasjon, rundspørjingar og granskingar som 
nemnt i nr. 3 bokstav b), og gjennom innbydingar til opne og/eller avgrensa tilbodskonkurransar, 

b) tilskot til å dekkje utgifter til særskilde tilskipingar med sikte på å framheve og auke medvitet om Det 
europeiske året for utdanning gjennom idrett. Slik finansiering skal ikkje overstige 80 % av dei samla 
kostnadene.

B. Tiltak på nasjonalt plan

 Tiltak som vert gjorde på lokalt, regionalt, nasjonalt eller tverrnasjonalt plan, kan stette vilkåra for å få støtte frå 
Fellesskapet med opptil 50 % av dei samla kostnadene, alt etter kva type tiltak det dreier seg om og kva slags 
innhald dei har. Slike tiltak kan m.a. omfatte: 

1.  tilskipingar som har samanheng med måla for Det europeiske året for utdanning gjennom idrett, medrekna ei 
tilskiping i samband med innleiinga 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,

3.  utdeling av prisar eller tilskiping av konkurransar som framhevar kor viktig utdanning gjennom idrett er, 

4.  andre rundspørjingar og granskingar enn dei som er nemnde i del A.

C.  Tiltak som ikkje kan få finansiell støtte frå Fellesskapet

 Fellesskapet vil gje moralsk støtte, medrekna skriftleg løyve til å nytte logoen og anna materiale som har saman-
heng med Det europeiske året for utdanning gjennom idrett, til initiativ som er sette i verk av offentlege eller pri-
vate organisasjonar når desse organisasjonane kan stadfeste overfor Kommisjonen at desse initiativa alt er vortne 
eller vil verte sette i verk i 2004, og at dei kan ventast å medverke monaleg til at eitt eller fleire av måla for Det 
europeiske året for utdanning gjennom idrett vert nådde. 

______________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD NR. 2045/2002/EF

av 21. oktober 2002

om endring av avgjerd nr. 1720/1999/EF om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre 
samverknadsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom 

administrasjonar (IDA)(*)

2005/EØS/27/41

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 156,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionutvalet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1)  Målet for europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 
1720/1999/EF(4) er at Fellesskapet skal oppnå ein høg 
grad av samverknadsevne mellom transeuropeiske 
telematikknett som er skipa mellom medlemsstatane og 
fellesskapsorgana med sikte på å støtte skipinga av Den 
økonomiske og monetære unionen og å gjennomføre 
fellesskapspolitikken, i tillegg til å oppnå vesentlege 
føremoner for forvaltingane i medlemsstatane og for 
Fellesskapet ved å rasjonalisere drifta og auke framdrifta 
med omsyn til skiping og utvikling av nett.

2)  Føremonene med transeuropeiske telematikknett for 
forvaltingar bør òg komme borgarane og føretaka i 
Fellesskapet til gode, særleg på dei områda der dette 
medverkar til at måla for e-Europa-initiativet og den 
tilhøyrande handlingsplanen kan nåast, særleg kapitlet 
om offentleg informasjon på nettet.

3)  Det bør takast tilbørleg omsyn til tilrådingane i den 
fråsegna som vart utarbeidd under ministerkonferansen 
om elektronisk forvalting (e-forvalting) «Frå politikk til 
praksis»,  som vart halden i Brussel 29.-30. november 
2001, i tillegg til konklusjonane frå konferansen «e-
forvalting til nytte for europeiske borgarar og føretak – 
krav på europeisk plan», som vart organisert i fellesskap 
av formannskapet i Rådet og Kommisjonen (IDA) i 
Stockholm/Sandhamn 13.-14. juni 2001.

4)  Med omsyn til spreiing av best mogleg praksis bør det 
organiserast konferansar, arbeidsgrupper og andre typar 
tilskipingar for å sikre at resultata av og føremonene med 
IDA-prosjekta og -tiltaka vert gjorde kjende, og for å 
fremje eit breitt ordskifte om dei framtidige måla for og 
prioriteringane til IDA-programmet.

5)  For å gjennomføre det fellesskapstiltaket som er fastsett 
i artikkel 3-10 i avgjerd nr. 1720/1999/EF, bør det 
klargjerast at alle framlegg om budsjettauke på meir 
enn 250 000 euro per prosjektområde gjennom eit år 
skal handsamast etter framgangsmåten i den nemnde 
avgjerda.

6)  Som følgje av den interessa som Malta og Tyrkia har 
vist, kan IDA-programmet verte opna for deltaking for 
desse statane i tverrgåande tiltak og åtgjerder i medhald 
av avgjerd nr. 1720/1999/EF. Før IDA-programmet vert 
opna for full deltaking for alle kandidatstatar, bør det 
gjerast lettare for desse statane å nytte dei allmenne IDA-
tenestene for eiga rekning med sikte på å gjennomføre ein 
fellesskapspolitikk. Dette bør òg vere mogleg for andre 
tredjestatar på dei same vilkåra.

7)  For å skape større fleksibilitet i den årlege budsjettfordelinga 
skal det for perioden 2002-2004 innførast ein finansiell 
referansesum for gjennomføringa av fellesskapstiltak 
i medhald av avgjerd nr. 1720/1999/EF, og dei årlege 
løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

8)  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(5).

9)  Avgjerd nr. 1720/1999/EF bør endrast tilsvarande —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 316 av 20.11.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 29.

(1) TEF C 332 E av 27.11.2001, s. 290.
(2) TEF C 80 av 3.4.2002, s. 21.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 11. juni 2002 (enno ikkje offentleggjord i 

TEF), og rådsavgjerd av 23. september 2002.
(4) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 9. (5) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I avgjerd nr. 1720/1999/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I artikkel 1 nr. 1

a)  skal bokstav d) lyde:

«d)  sikre at industrien i Fellesskapet og borgarane 
i Den europeiske unionen kan nytte seg av 
dei føremonene som er nemnde i bokstav c), 
særleg på dei områda der dette medverkar til at 
måla for e-Europa-initiativet og den tilhøyrande 
handlingsplanen vert nådde, særleg kapitlet om 
offentleg informasjon på nettet,»

b)  skal ny bokstav f) lyde:

«f)  eventuelt utforme og innføre felleseuropeiske 
elektroniske offentlege tenester for borgarar og 
føretak, saman med andre relevante offentlege 
elektroniske tenester som skal nyttast i samsvar 
med dei prioriteringane som er fastsette i 
artikkel 4 i europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1719/1999/EF av 12. juli 1999 om eit sett 
retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt 
av felles interesse, på området transeuropeiske 
nett for elektronisk datautveksling mellom 
forvaltingar (IDA)(*).»

 _________________
 (*) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 1.

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

 «1a.  For å kunne fastsetje kva tverrgåande tiltak og 
åtgjerder som skal vedtakast, skal Fellesskapet eventuelt 
lage ei utgreiing om ein infrastruktur som skal tene som 
plattform for utviklinga av prosjekt av felles interesse og 
andre sektornett som er nemnde i vedtak 1719/1999/EF.

 Den nemnde infrastrukturen skal utgjere ei ramme 
for samverknad mellom nett, tenester, tryggleik, 
brukarprogram, innhald og andre relevante element. Han 
kan òg omfatte aspekt som t.d. forvalting, organisering, 
ansvar og kostnadsdeling. Utgreiinga skal òg omfatte ein 
strategi som skal nyttast i utviklinga og gjennomføringa 
av infrastrukturen. Utgreiinga skal vurderast på nytt kvart 
år.»

3.  I artikkel 10 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3.  Fellesskapet skal organisere konferansar, 
arbeidsgrupper og andre typar tilskipingar for å sikre at 
resultata av og føremonene med IDA-prosjekta og -tiltaka 
vert gjorde kjende, og for å fremje ein brei diskusjon om dei 
framtidige måla og prioriteringane til IDA-programmet.»

4.  I artikkel 11 skal nr. 2, 3 og 4 lyde:

 «2.  Den delen av IDA-arbeidsprogrammet som omfattar 
gjennomføring av denne avgjerda, og som Kommisjonen 
skal utarbeide for heile det tidsrommet som avgjerda gjeld, 
og som skal vurderast på nytt minst to gonger i året, skal 

godkjennast i samsvar med dei relevante føresegnene i 
artikkel 3-10 etter den framgangsmåten som er fastsett i 
artikkel 12 nr. 2.

 3.  Dei felles reglane og framgangsmåtane for innføring 
av samverknadsevne på det tekniske og forvaltingsmessige 
området skal vedtakast i samsvar med den framgangsmåten 
som er fastsett i artikkel 12 nr. 2.

 4.  Framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2 skal likeins 
nyttast på godkjenning av fordelinga av dei årlege 
budsjettutgiftene innanfor ramma av denne avgjerda. 
Eventuelle framlegg om budsjettauke på meir enn 
250 000 euro per prosjektområde gjennom eit år, skal òg 
handsamast etter denne framgangsmåten.»

5.  Artikkel 12 skal lyde:

 «Artikkel 12

 Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval som vert kalla 
Utvalet for telematikk mellom forvaltingar (TAC), og som 
er samansett av representantar for medlemsstatane og vert 
leidd av representanten for Kommisjonen.

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 
og 7 i rådsavgjerd 1999/468/EF(*) nyttast, samstundes som 
det vert teke omsyn til artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

  Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i 
avgjerd 1999/468/EF, skal vere tre månader.

3.  TAC fastset møteføresegnene sine.

4.  Kommisjonen skal kvart år leggje fram for TAC ein 
rapport om gjennomføringa av denne avgjerda.
_________________
(*) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

6.  Artikkel 14 skal lyde:

 «Artikkel 14

 Utviding til EØS og assosierte statar

 1.  Innanfor ramma av dei avtalene som dei har med 
Det europeiske fellesskapet, kan statane i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet, dei assosierte statane i 
Sentral- og Aust-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia ta del 
i dei tverrgåande tiltaka og åtgjerdene som er fastsette i 
denne avgjerda.

 2.  I samband med gjennomføringa av denne avgjerda 
skal det oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og 
eventuelt med internasjonale organisasjonar eller organ.

 3.  Før IDA-programmet vert opna for full deltaking 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa, 
Kypros, Malta og Tyrkia, kan dei nytte dei allmenne 
IDA-tenestene for eiga rekning med sikte på å innføre ein 
fellesskapspolitikk.

4.  Andre tredjestatar kan òg nytte dei allmenne IDA-
tenestene for eiga rekning med sikte på å innføre ein 
fellesskapspolitikk.»
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7.  Artikkel 15 skal lyde:

 «Artikkel 15

 Finansiell referansesum

 1.  Den finansielle referansesummen for gjennomføringa av fellesskapstiltaket i medhald av denne 
avgjerda for tidsrommet 2002-2004 skal vere 34,2 millionar euro.

 2.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.»

Artikkel 2

Denne avgjerda skal nyttast frå den dagen ho vert kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Utferda i Brussel, 21. oktober 2002.

  For Europaparlamentet For Rådet

  P. COX P. S. MØLLER

  President Formann

_______________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 2046/2002/EF

av 21. oktober 2002

om endring av vedtak nr. 1719/1999/EF om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt  
av felles interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom  

forvaltingar (IDA)(*)

2005/EØS/27/42

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 156 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionutvalet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1)  Det viktigaste målet for europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1719/1999/EF(4) er at Fellesskapet i samarbeid med 
medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å skipe verksame og samverkande transeuropeiske 
telematikknett mellom forvaltingane i medlemsstatane 
og fellesskapsorgana, slik at det vert lettare å utveksle 
informasjon på ein fullgod, effektiv og sikker måte med 
sikte på å støtte skipinga av Den økonomiske og monetære 
unionen og gjennomføringa av fellesskapspolitikken og 
avgjerdsprosessen i Fellesskapet.

2)  Dei prosjekta skal prioriterast som betrar den 
økonomiske stillinga til offentlege forvaltingar, til organa 
i Det europeiske fellesskapet, til medlemsstatane og 
til regionane, og som ved skipinga eller utviklinga av 
sektornett medverkar til at måla for e-Europa-initiativet 
og den tilhøyrande handlingsplanen kan nåast, særleg 
kapitlet om offentleg informasjon på nettet, som tek sikte 
på å tene nasjonale parlament, borgarar og føretak, og 
andre initiativ som tek sikte på å betre klarleiken med 
omsyn til verksemda til fellesskapsorgana, slik det vert 
kravd i artikkel 255 i traktaten og i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om 
allmennhetens adgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter(5).

3)  Det bør takast tilbørleg omsyn til tilrådingane i den 
fråsegna som vart utarbeidd under ministerkonferansen 
om elektronisk forvalting (e-forvalting) «Frå politikk til 
praksis»,  som vart halden i Brussel 29.-30. november 
2001, i tillegg til konklusjonane frå konferansen «e-
forvalting til nytte for europeiske borgarar og føretak – 
krav på europeisk plan», som vart organisert i fellesskap 
av formannskapet i Rådet og Kommisjonen (IDA) i 
Stockholm/Sandhamn 13.-14. juni 2001.

4)  For å planleggje og gjennomføre nye nett er det særs 
viktig å sikre eit nært samarbeid mellom medlemsstatane 
og Kommisjonen, og eventuelt med dei andre 
fellesskapsorgana.

5)  For å planleggje og gjennomføre nye nett er det særs 
viktig å analysere og vurdere den organisatoriske 
utviklinga og omlegginga av arbeidsmetodar i samband 
med det nettet eller dei netta som skal skipast som ein del 
av prosjektet.

6)  Med omsyn til rettstryggleiken bør det fastsetjast 
uttrykkjelege føresegner om at den delen av IDA-
arbeidsprogrammet som gjeld gjennomføringa av vedtak 
1719/1999/EF, skal kunne vurderast på nytt før utgangen 
av referanseåret. For å gjennomføre dei fellesskapstiltaka 
som er fastsette i artikkel 3-6 i vedtak nr. 1719/1999/EF, 
bør det klargjerast at alle framlegg om budsjettauke på 
meir enn 250 000 euro per prosjektområde gjennom eit 
år skal handsamast etter framgangsmåten i det nemnde 
vedtaket.

7)  Som følgje av den interessa som Malta og Tyrkia har vist, 
kan IDA-programmet verte opna for deltaking for desse 
statane i prosjekt av felles interesse. Før IDA-programmet 
vert opna for full deltaking for alle kandidatstatar, bør det 
gjerast lettare for desse statane å nytte dei allmenne IDA-
tenestene for eiga rekning med sikte på å gjennomføre ein 
fellesskapspolitikk. Dette bør òg vere mogleg for andre 
tredjestatar på dei same vilkåra.

8)  For å skape større fleksibilitet i den årlege budsjettfordelinga 
skal det for perioden 2002-2004 innførast ein finansiell 
referansesum for gjennomføringa av fellesskapstiltak 
i medhald av vedtak nr. 1719/1999/EF, og dei årlege 
løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

_______________

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 316 av 20.11.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 29.

(1) TEF C 332 E av 27.11.2001, s. 287.
(2) TEF C 80 av 3.4.2002, s. 21.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 11. juni 2002 (enno ikkje offentleggjord i 

TEF), og rådsavgjerd av 23. september 2002.
(4) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 1.
(5) TEF L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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9)  Skiping av nett som lettar samarbeidet mellom 
rettsstyresmaktene, bør generelt reknast som prosjekt av 
felles interesse innanfor ramma av IDA-programmet.

10)  Telematikknett på området utdanning, særleg for 
informasjonsutveksling som gjeld innhald på opne nett 
og for å fremje utvikling og fri omsetnad av nye 
audiovisuelle tenester og informasjonstenester, bør 
reknast som prosjekt av felles interesse innanfor ramma 
av IDA-programmet.

11)  Telematikknett på området vern av folkehelsa som 
tek sikte på å støtte informasjonsutveksling mellom 
medlemsstatane, bør reknast som prosjekt av felles 
interesse innanfor ramma av IDA-programmet.

12)  Telematikknett som medverkar til at måla for e-Europa-
initiativet og den tilhøyrande handlingsplanen kan nåast, 
særleg kapitlet om offentleg informasjon på nettet, som 
tek sikte på å tene borgarar og føretak, bør reknast som 
prosjekt av felles interesse innanfor ramma av IDA-
programmet.

13)  Telematikknett som gjeld innvandringspolitikk, særleg 
med omsyn til å betre den elektroniske datautvekslinga 
med dei nasjonale forvaltingane for såleis å lette 
informasjons- og samrådsordningane, bør reknast som 
prosjekt av felles interesse innanfor ramma av IDA-
programmet.

14)  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(1).

15)  Vedtak nr. 1719/1999/EF bør endrast tilsvarande —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak nr. 1719/1999/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I artikkel 1 nr. 1 skal ny bokstav c) lyde:

«c)  der det er føremålstenleg, utforme og innføre 
felleseuropeiske elektroniske offentlege tenester for 
borgarar og føretak, saman med andre relevante 
elektroniske offentlege tenester som skal nyttast i 
samsvar med dei prioriteringane som er fastsette i 
artikkel 4.»

2.  I artikkel 4 skal ny bokstav h) lyde:

«h) medverkar til å nå måla for e-Europa-initiativet og 
den tilhøyrande handlingsplanen, særleg kapitlet om 
offentleg informasjon på nettet, som tek sikte på å 
tene borgarar og føretak.»

3.  I artikkel 5 nr. 4 skal ny bokstav aa) lyde:

«aa)  ei utgreiing om den planlagde organisatoriske 
utviklinga og omlegginga av arbeidsmetodar i 
samband med det nettet eller dei netta som skal 
skipast som ein del av prosjektet.»

4.  I artikkel 7 skal nr. 2, 3 og 4 lyde:

 «2.  Framgangsmåten i artikkel 8 nr. 2 skal, på grunnlag 
av samsvar med prioriteringane i artikkel 4 og prinsippa i 
artikkel 5, nyttast på godkjenning av den delen av IDA-
arbeidsprogrammet som gjeld gjennomføring av dette 
vedtaket, som Kommisjonen utarbeider årleg og som kan 
vurderast på nytt før utgangen av  referanseåret. IDA-
arbeidsprogrammet skal omfatte:

– ei fordeling på ulike prosjekt av utgiftene for det 
føregåande året eller tidlegare år,

– eit overslag over dei framtidige kostnadene som 
Kommisjonen og medlemsstatane skal dekkje, og

–  ei kort utgreiing om dei resultata som er oppnådde 
og dei tenestene som er utvikla på grunnlag av desse 
utgiftene for det føregåande året eller tidlegare år.

 3.  Framgangsmåten i artikkel 8 nr. 2 skal, i samsvar 
med prinsippa i artikkel 5, nyttast på godkjenning 
av den innleiande rapporten og den overordna 
gjennomføringsplanen for kvart IDA-prosjekt ved utgangen 
av føregranskingsfasen og utviklings- og valideringsfasen, 
og på godkjenning av alle etterfølgjande vesentlege 
endringar av denne gjennomføringsplanen.

 4.  Framgangsmåten i artikkel 8 nr. 2 skal, på grunnlag 
av prioriteringane i artikkel 4 og prinsippa i artikkel 5 
og 6, nyttast på godkjenning av fordelinga av dei årlege 
budsjettutgiftene på ulike prosjekt innanfor ramma av dette 
vedtaket. Eventuelle framlegg om budsjettauke på meir 
enn 250 000 euro per prosjektområde gjennom eit år, skal 
òg handsamast etter denne framgangsmåten.»

5.  Artikkel 8 skal lyde:

 «Artikkel 8

 Utval

 1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval som vert kalla 
Utvalet for telematikk mellom forvaltingar (TAC), og som 
er samansett av representantar for medlemsstatane og vert 
leidd av representanten for Kommisjonen.

 2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 
og 7 i rådsavgjerd 1999/468/EF(*) nyttast, samstundes som 
det vert teke omsyn til artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

 Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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 3.  TAC fastset møteføresegnene sine.

 4.  Kommisjonen skal kvart år leggje fram for TAC ein 
rapport om gjennomføringa av dette vedtaket.

 _______________
 (*) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.

6.  Artikkel 10 skal lyde:

 «Artikkel 10

 Utviding til EØS og assosierte statar

 1.  Innanfor ramma av dei avtalene som dei har med 
Det europeiske fellesskapet, kan statane i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet, dei assosierte statane 
i Sentral- og Aust-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia ta 
del i prosjekt av felles interesse som er omfatta av desse 
avtalene.

 2.  I samband med gjennomføringa av prosjekt skal det 
oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og eventuelt 
med internasjonale organisasjonar eller organ.

 3.  Før IDA-programmet vert opna for full deltaking 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa, 
Kypros, Malta og Tyrkia, kan dei nytte dei allmenne 
IDA-tenestene for eiga rekning med sikte på å innføre ein 
fellesskapspolitikk.

 4.  Andre tredjestatar kan òg nytte dei allmenne IDA-
tenestene for eiga rekning med sikte på å innføre ein 
fellesskapspolitikk.»

7.  Artikkel 12 skal lyde:

 «Artikkel 12

 Finansiell referansesum

 1.  Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av fellesskapstiltaka i medhald av dette vedtaket for 
tidsrommet 2002-2004 skal vere 39,8 millionar euro.

 2.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.»

8.  I vedlegget vert det gjort følgjande endringar:

a)  I del A skal nytt nr. 6 lyde:

«6.  Skiping av nett som lettar samarbeidet mellom 
rettsstyresmaktene.»

b)  I del B skal nr. 10 lyde:

«10.  Telematikknett på områda utdanning og 
kultur, informasjon og kommunikasjon 
og på det audiovisuelle området, særleg for 
informasjonsutveksling som gjeld innhald på 
opne nett, og for å fremje utvikling og fri 
omsetnad av nye audiovisuelle tenester og 
informasjonstenester.»

c)  I del B skal nr. 12 lyde:

«12.  Telematikknett på området turisme, miljø, 
forbrukarvern og vern av folkehelsa for 
å lette informasjonsutvekslinga mellom 
medlemsstatar.»

d)  I del B skal nytt nr. 13 og 14 lyde:

«13.  Telematikknett som medverkar til at måla 
for e-Europa-initiativet og den tilhøyrande 
handlingsplanen kan nåast, særleg kapitlet om 
offentleg informasjon på nettet, som tek sikte på 
å tene borgarar og føretak.

14.  Telematikknett som gjeld innvandringspolitikk, 
særleg med omsyn til å betre den elektroniske 
datautvekslinga med dei nasjonale 
forvaltingane for såleis å lette informasjons- og 
samrådsordningane.»

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast frå den dagen det vert kunngjort i 
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. oktober 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. S. MØLLER

 President Formann



Nr. 27/292 2.6.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001

av 7. september 2001

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for 
import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

2005/EØS/27/43

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 436/2001(2), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å fastsette en framgangsmåte for å sam-
ordne på fellesskapsplan visse kontroller av produkter 
som importeres fra tredjestater, og som skal markedsføres 
med opplysninger om økologisk produksjonsmetode.

2) For produkter importert etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 er det i 
samme artikkel fastsatt hvilke opplysninger kontrollserti-
fikatet skal inneholde. For produkter importert etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91 finnes det ingen tilsvarende bestemmelse. 
Det er derfor nødvendig å utvide bruken av sertifikatet 
til å omfatte produkter importert i henhold til artikkel 11 
nr. 6 for å sikre at de er framstilt i henhold til produk-
sjonsregler tilsvarende dem som er fastsatt i artikkel 6 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91, at de har vært underlagt 
like effektive kontrolltiltak som dem som er nevnt i artik-
kel 8 og 9, og at nevnte kontrolltiltak ble gjennomført 
faktisk og kontinuerlig i den berørte tredjestaten.

3) Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/92(3) ble det 
innført et kontrollsertifikat for produkter importert fra 
tredjestater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artik-
kel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91. Av klarhets-
hensyn bør forordning (EØF) nr. 3457/92 erstattes med 
denne forordning.

4) Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
kontrollordningen i artikkel 8 og 9 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91 og del B og C i vedlegg III til samme forord-
ning.

5) Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets tollbestemmelser eller andre bestemmelser 
om import med henblikk på markedsføring i Fellesskapet  
 
 
 
 
 

av produktene nevnt i artikkel 1 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1.  Ved denne forordning fastsettes nærmere regler for 
kontrollsertifikatet som kreves i henhold til artikkel 11 nr. 1 
bokstav b) og nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91 og framleg-
ging av dette sertifikatet for import som finner sted i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 11 nr. 6 i samme forordning.

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som

– ikke er beregnet på frigivelse for fri omsetning i Felles-
skapet i uforandret stand eller etter bearbeiding,

– innføres toll- og avgiftsfritt i samsvar med rådsforordning 
(EØF) nr. 918/83(4) om opprettelse av en fellesskapsord-
ning for tollfritak. Forordningen får imidlertid anvendelse 
på produkter som innføres toll- og avgiftsfritt i samsvar 
med artikkel 39 og 43 i forordning (EØF) nr. 918/83.

Artikkel 2

I denne forordning menes med

1. «kontrollsertifikat»: det kontrollsertifikatet som er utstedt 
for en sending, og som er fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bok-
stav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91 og artikkel 3 og 4 
samt vedlegg I til nevnte forordning,

2. «sending»: et antall produkter som hører inn under en eller 
flere KN-koder, som omfattes av ett kontrollsertifikat, som 
fraktes med samme transportmiddel, og som kommer fra 
samme tredjestat,

3. «verifisering av sendingen»: den verifisering som med-
lemsstatenes vedkommende myndighet foretar av kon-
trollsertifikatet med hensyn til overholdelse av artikkel 4 
nr. 2 og, dersom myndighetene anser det nødvendig, av 
produktene med hensyn til kravene i forordning (EØF) 
nr. 2092/91,(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 243 av 13.9.2001, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2003 av 11. juli 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 1.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 63 av 3.3.2001, s. 16.
(3) EFT L 350 av 1.12.1992, s. 56. (4) EFT L 105 av 23.4.1983, s. 1.
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4. «frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet»: tollmyndig-
hetens klarering som frigir en sending for fri omsetning i 
Fellesskapet,

5. «medlemsstatenes vedkommende myndigheter»: tollmyn-
dighetene eller andre myndigheter utpekt av medlemssta-
ten.

Artikkel 3

Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) om kravene til utstedelse av 
kontrollsertifikatet og artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91 får anvendelse ved frigivelse for fri omsetning 
i Fellesskapet av produktene nevnt i artikkel 1 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91, uansett om produktene importeres for å 
bli markedsført i henhold til artikkel 11 nr. 1 eller 6 i nevnte 
forordning.

Artikkel 4

1. Frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet av en sen-
ding med produkter nevnt i artikkel 1 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, skal skje på følgende vilkår:

a) Et kontrollsertifikat i original skal framlegges for med-
lemsstatens vedkommende myndighet.

b) Sendingen skal verifiseres av medlemsstatens vedkom-
mende myndighet og kontrollsertifikatet skal påtegnes i 
samsvar med nr. 11.

2.  Kontrollsertifikatets original skal utformes i samsvar 
med nr. 3-10 nedenfor og med modellen og veiledningen i 
vedlegg I.

3.  Kontrollsertifikatet skal utstedes av

a) myndigheten eller organet i tredjestaten som er oppført 
som berørt tredjestat i vedlegget til kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 94/92(1), eller

b) myndigheten eller organet som er godkjent til å utstede 
kontrollsertifikatet etter framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

4.  Myndigheten eller organet som utsteder kontrollsertifika-
tet, skal

a) utstede kontrollsertifikatet og påtegne erklæringen i 
rubrikk 15 bare etter å ha gjennomført en dokumentkon-
troll på grunnlag av alle relevante kontrolldokumenter, her-
under særlig produksjonsprogrammet for de berørte pro-
duktene, transportdokumenter og handelsdokumenter, og 
etter at myndigheten eller organet har gjennomført enten 
en fysisk kontroll av den berørte sendingen før den forlater 
avsendertredjestaten, eller har fått en uttrykkelig erklæring 
fra eksportøren om at den berørte sendingen er produsert 
og/eller tilberedt i samsvar med bestemmelsene som gjen-
nomføres av vedkommende myndighet eller organ med 
hensyn til import og markedsføring i Fellesskapet av pro-
dukter nevnt i artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 i 
samsvar med artikkel 11 nr. 1 eller 6 i samme forordning,

b) gi hvert sertifikat som utstedes, et serienummer og regis-
trere alle utstedte sertifikater.

5.  Kontrollsertifikatet skal utferdiges på et av Fellesskapets 
offisielle språk og utfylles, med unntak av stempler og under-
skrifter, enten fullstendig med blokkbokstaver eller fullstendig 
på maskin.

Kontrollsertifikatet skal helst utfylles på et av de offisielle 
språkene i bestemmelsesmedlemsstaten. Dersom det er nød-
vendig, kan medlemsstatens vedkommende myndigheter be 
om at kontrollsertifikatet oversettes til et av medlemsstatens 
offisielle språk.

Endringer eller strykninger som ikke er bekreftet, gjør sertifi-
katet ugyldig.

6.  Kontrollsertifikatet skal utferdiges i én original.

Den første mottakeren eller eventuelt importøren kan ta en 
kopi for å kunne underrette kontrollmyndigheten eller –organet 
i samsvar med del C nr. 3 i vedlegg III til forordning (EØF) 
nr. 2092/91. På kopien skal det være trykt eller stemplet 
«KOPI» eller «GJENPART».

7.  I kontrollsertifikatet omhandlet i nr. 3 bokstav b) skal 
rubrikk 16, når sertifikatet framlegges i samsvar med nr. 1, 
inneholde en erklæring fra vedkommende myndighet i med-
lemsstaten som gav tillatelsen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

8.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten som gav 
tillatelsen, kan delegere myndighet til å avgi erklæringen i 
rubrikk 16 til kontrollmyndigheten eller –organet som kontrol-
lerer importøren i samsvar med artikkel 8 og 9 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91, eller til myndighetene som er utpekt som 
medlemsstatens vedkommende myndigheter.

9.  Erklæringen i rubrikk 16 er ikke påkrevd

a) når importøren framlegger et originaldokument utstedt av 
vedkommende myndighet i den medlemsstaten som gav 
tillatelsen i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91, som viser at sendingen er omfattet av 
den tillatelsen, eller

b) når medlemsstatens myndighet, som gav tillatelsen i sam-
svar med artikkel 11 nr. 6, har framlagt tilstrekkelig bevis 
direkte overfor myndigheten som er ansvarlig for å verifi-
sere sendingen, på at sendingen er omfattet av tillatelsen. 
Framgangsmåten med å framlegge bevis direkte er frivillig 
for medlemsstaten som gav tillatelsen.

10.  Dokumentet med bevisene som kreves i henhold til nr. 9 
bokstav a) og b), skal omfatte:

– importtillatelsens referansenummer og tillatelsens utløps-
dato,

– importørens navn og adresse,

– opprinnelsestredjestat,

– opplysninger om det utstedende organ eller den utstedende 
myndighet og, dersom kontrollen ikke utføres av samme 
organ eller myndighet, opplysninger om kontrollorganet 
eller -myndigheten i tredjestaten,

– produktnavnene.(1) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
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11.  Ved verifisering av en sending med produkter nevnt i 
artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 skal kontrollser-
tifikatets original påtegnes i rubrikk 17 av medlemsstatens 
vedkommende myndighet og sendes tilbake til personen som 
framla det.

12.  Den første mottakeren skal når sendingen mottas utfylle 
rubrikk 18 i kontrollsertifikatets original for å bekrefte at sen-
dingen er mottatt i samsvar med del C nr. 7 i vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

Den første mottakeren skal deretter sende originalsertifikatet 
til importøren nevnt i sertifikates rubrikk 11, i samsvar med 
artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, 
med mindre sertifikatet skal følge sendingen i forbindelse med 
tilberedning nevnt i artikkel 5 nr. 1 i denne forordning.

Artikkel 5

1.  Dersom en sending fra en tredjestat, innenfor rammen av 
en suspensjonsprosedyre i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 2913/92(1) om innføring av Fellesskapets tollkodeks og før 
den frigis for fri omsetning i Fellesskapet, skal underkastes en 
eller flere tilberedninger som definert i artikkel 4 nr. 3 i forord-
ning (EØF) nr. 2092/91, som kan gjennomføres i henhold til 
artikkel 522 nr. 1 og 552 nr. 1 bokstav a) iv) i kommisjonsfor-
ordning (EØF) nr. 2454/93(2) om visse gjennomføringsbestem-
melser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92, skal sendingen 
før den første tilberedningen gjennomføres, omfattes av tilta-
kene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i denne forordning.

Tilberedningen kan omfatte for eksempel

– emballering eller reemballering, eller

– merking med opplysninger om økologisk produksjonsme-
tode.

Etter tilberedningen skal den påtegnede originalen av kontroll-
sertifikatet følge sendingen og framlegges for medlemsstatens 
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 med 
sikte på frigivelse for fri omsetning av sendingen.

Etter avslutning av prosedyren sendes kontrollsertifikatets 
påtegnede original eventuelt tilbake til importøren av sendin-
gen som angitt i sertifikatets rubrikk 11 for å oppfylle vilkårene 
i artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.  Dersom en sending fra en tredjestat, innenfor rammen av 
en suspensjonsprosedyre i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 2913/92 og før den frigis for fri omsetning i Fellesskapet, 
skal deles opp i flere partier, skal sendingen før oppdelingen 
omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 1.

For hvert parti som oppdelingen medfører, skal et utdrag av 
kontrollsertifikatet framlegges for medlemsstatens vedkom-
mende myndighet i samsvar med modellen og veiledningen  
 
 
 

i vedlegg II. Utdraget av kontrollsertifikatet skal påtegnes av 
medlemsstatens vedkommende myndighet i rubrikk 14.

En kopi av det påtegnede utdraget av kontrollsertifikatet skal 
oppbevares sammen med kontrollsertifikatets original av den 
person som i kontrollsertifikatets rubrikk 11 angis som opprin-
nelig importør av sendingen. På kopien skal det være trykt eller 
stemplet «KOPI» eller «GJENPART».

Etter oppdelingen skal den påtegnede originalen av hvert 
utdrag av kontrollsertifikatet følge det berørte partiet og fram-
legges for medlemsstatens vedkommende myndighet i samsvar 
med artikkel 4 nr. 1 med sikte på frigivelse for fri omsetning 
av det berørte partiet.

Mottakeren av et parti skal når det mottas utfylle rubrikk 15 
i det originale utdraget av kontrollsertifikatet for å bekrefte 
at partiet er mottatt i samsvar med del B nr. 6 i vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

Mottakeren av et parti skal oppbevare utdraget av kontrollser-
tifikatet i minst to år slik at kontrollorganet eller –myndigheten 
har tilgang til det.

3.  Tilberedningen og oppdelingen nevnt i nr. 1 og 2 skal 
gjennomføres i samsvar med de relevante bestemmelsene i 
artikkel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91 samt del B og 
C i vedlegg III til samme forordning, særlig nr. 3 og 7 i del C. 
Tilberedningen og oppdelingen skal gjennomføres i samsvar 
med artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Artikkel 6

Uten at det berører tiltak eller virksomhet som gjennomføres 
i samsvar med artikkel 9 nr. 9 og/eller artikkel 10a i forord-
ning (EØF) nr. 2092/91, skal frigivelse for fri omsetning i 
Fellesskapet av produkter som ikke oppfyller kravene i nevnte 
forordning, skje på det vilkår at henvisninger til økologisk 
produksjonsmetode fjernes fra merking, reklame og følgedo-
kumenter.

Artikkel 7

Medlemsstatens vedkommende myndigheter og de myndighe-
ter i medlemsstatene som er ansvarlige for gjennomføringen 
av forordning (EØF) nr. 2092/91, samt kontrollmyndighetene 
og –organene, skal bistå hverandre ved anvendelsen av denne 
forordning.

Før 1. april 2002 skal medlemsstatene underrette hverandre 
og Kommisjonen om hvilke myndigheter de har utpekt i 
henhold til artikkel 2 nr. 5, om hvilken myndighet de har 
delegert for gjennomføringen av artikkel 4 nr. 8 og om eventu-
elle framgangsmåter som er fulgt i henhold til artikkel 4 nr. 9 
bokstav b). Medlemsstatene skal ajourføre opplysningene når 
det skjer endringer.

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
(2) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.



2.6.2005 Nr. 27/295EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 8

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/92 oppheves fra 1. juli 2002.

Artikkel 9

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og kommer til anvendelse fra 1. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-
lemsstater.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2001.

     For Kommisjonen

     Franz FISCHLER

     Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

MODELL FOR KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL DET 
EUROPEISKE FELLESSKAP

Modellen for sertifikatet er fastsatt med hensyn til

– teksten,

– formatet, på ett ark,

– rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP — KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER

1. Utstedende organ eller myndighet (navn og adresse) 2. Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 
Artikkel 11 nr. 1 c  eller artikkel 11 nr. 6  c

3. Kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen fastsatt i artikkel 11 
nr. 6

5. Eksportør (navn og adresse) 6. Kontrollorgan eller -myndighet (navn og adresse)

7. Foretak som produserer eller tilbereder produktet (navn og adresse) 8. Avsenderstat

9. Bestemmelsesstat

10. Første mottaker i Fellesskapet (navn og adresse) 11. Importørens navn og adresse

12. Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. Produktets 
handelsbetegnelse

13. KN-koder 14. Deklarert mengde

15. Erklæring fra det organ eller den myndighet som utsteder sertifikatet nevnt i rubrikk 1.

Det attesteres herved at dette sertifikat er utstedt på grunnlag av de kontroller som kreves i henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1788/2001, og at ovennevnte produkter er framstilt i samsvar med reglene for produksjon og kontroll av den økologiske produksjonsmetoden 
som anses for å være likeverdig med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Dato

Fullmektigs navn og underskrift Utstedende myndighets eller organs stempel
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16. Erklæring fra vedkommende myndighet i medlemsstaten i Den europeiske union som gav tillatelsen, eller fra vedkommende som nevnte 

myndighet har utpekt.

Det attesteres herved at ovennevnte produkter er tillatt markedsført i Det europeiske fellesskap etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 6 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 med referansenummeret angitt i rubrikk 4.

Dato

Fullmektigs navn og underskrift                                          Stempel for medlemsstatens vedkommende myndighet eller for vedkommende som                               

                                                                                         nevnte myndighet har utpekt

17. Verifisering av sendingen av medlemsstatens vedkommende myndighet.

Medlemsstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importregistrering (type, nummer, dato og tolldeklareringskontor):

Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fullmektigs navn og underskrift      Stempel

18. Erklæring fra første mottaker

Det attesteres herved at produktene er mottatt i samsvar med bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91.

Foretakets navn Dato

Fullmektigs navn og underskrift
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Veiledning

Rubrikk 1: Myndighet eller organ eller annen utpekt myndighet eller annet utpekt organ i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1788/2001. Dette organet utfyller også rubrikk 3 og 15.

Rubrikk 2: I denne rubrikken angis de EF-forordninger som er relevante for utstedelsen og bruken av sertifikatet; angi med hensyn 
til artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 2092/91 den relevante bestemmelsen: artikkel 11 nr. 1 eller artikkel 11 nr. 6.

Rubrikk 3: Sertifikatets serienummer tildelt av det utstedende organ eller den utstedende myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 
i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 4: Tillatelsens referansenummer ved import i henhold til artikkel 11 nr. 6. Denne rubrikken utfylles av det utstedende organ 
eller, dersom opplysningene ikke er tilgjengelige når det utstedende organ påtegner rubrikk 15, av importøren.

Rubrikk 5: Eksportørens navn og adresse.

Rubrikk 6: Kontrollmyndighet eller –organ som overvåker at reglene for økologisk produksjonsmetode overholdes ved den seneste 
arbeidsoperasjonen (produksjon, tilberedning, herunder emballering og merking, som definert i artikkel 4 nr. 2 og 3 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91) i avsendertredjestaten.

Rubrikk 7: Det foretak som foretok den seneste arbeidsoperasjonen med hensyn til sendingen (produksjon, tilberedning, herunder 
emballering og merking, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91) i tredjestaten nevnt i 
rubrikk 6.

Rubrikk 9: Med «bestemmelsesstat» menes staten til den første mottakeren i Fellesskapet.

Rubrikk 10: Navn og adresse til den første mottakeren av sendingen i Fellesskapet. Med «første mottaker» menes den fysiske eller 
juridiske person som sendingen leveres til, der den vil bli håndtert for videre tilberedning og/eller markedsføring. Den 
første mottakeren skal også utfylle rubrikk 18.

Rubrikk 11: Importørens navn og adresse. Med «importør» menes den fysiske eller juridiske person i Det europeiske fellesskap som 
importerer sendingen med sikte på frigivelse for fri omsetning i Det europeiske fellesskap, enten på egen hånd eller 
gjennom en representant.

Rubrikk 13: De berørte produktenes KN-koder.

Rubrikk 14: Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg, liter, osv).

Rubrikk 15: Erklæring fra organet eller myndigheten som utsteder sertifikatet. Underskriften og stempelet skal være i en annen farge 
enn den trykte teksten.

Rubrikk 16: Bare for import etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91. Utfylles av 
vedkommende myndighet i medlemsstaten som gav tillatelsen, eller av det organ eller den myndighet som er delegert 
myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 8 i forordning (EF) nr. 1788/2001. Skal ikke utfylles dersom unntaket i artikkel 4 
nr. 9 i forordning (EF) nr. 1788/2001 får anvendelse.

Rubrikk 17: Skal utfylles av medlemsstatens vedkommende myndighet enten når sendingen verifiseres i samsvar med artikkel 4 
nr. 1, eller før sendingen tilberedes eller oppdeles i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 18: Skal utfylles av den første mottakeren når produktene er mottatt og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i del C nr. 7 
i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91.
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VEDLEGG II

MODELL FOR UTDRAG AV KONTROLLSERTIFIKAT

Modellen for utdraget er fastsatt med hensyn til

– teksten,

– formatet,

– rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP
UTDRAG nr..... AV KONTROLLSERTIFIKATET

1. Organ eller myndighet som har utstedt det opprinnelige kontrollsertifikatet (navn og 
adresse)

2. Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og kommisjons-
forordning (EF) nr. 1788/2001

Artikkel 11 nr. 1 c  eller artikkel 11 nr. 6  c 

3. Det opprinnelige kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen fastsatt i artikkel 11 
nr. 6

5. Foretaket som har delt opp den opprinnelige sendingen i partier (navn og adresse) 6. Kontrollorgan eller -myndighet (navn og adresse)

7. Navn og adresse til importøren av den opprinnelige sendingen 8. Avsenderstat for den 
opprinnelige sendin-
gen

9. Samlet deklarert 
mengde for den opp-
rinnelige sendingen

10. Mottaker av partiet som oppstod etter oppdeling (navn og adresse)

11. Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. Partiets 
handelsbetegnelse

12. KN-kode 13. Deklarert mengde for 
partiet

14. Erklæring fra medlemsstatens vedkommende myndighet som påtegner utdraget av sertifikatet

Dette utdraget gjelder partiet som er beskrevet ovenfor, og som oppstod etter oppdeling av en sending som omfattes av et kontrollsertifikat i original 
med serienummeret angitt i rubrikk 3.

Medlemsstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fullmektigs navn og underskrift Stempel

15. Erklæring fra mottaker av partiet

Det attesteres herved at partiet er mottatt i samsvar med bestemmelsene i del B nr. 6 i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91.

Foretakets navn

Dato:

Fullmektigs navn og underskrift
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Veiledning

Utdrag nr.: Utdragets nummer tilsvarer nummeret på partiet som oppstod etter oppdeling av den opprinnelige 
sendingen.

Rubrikk 1: Navn på det organ eller den myndighet i tredjestaten som har utstedt det opprinnelige 
kontrollsertifikatet.

Rubrikk 2: I denne rubrikken angis de EF-forordninger som er relevante for utstedelsen og bruken av utdraget. 
Angi med hensyn til artikkel 11 hvilken ordning importen av den opprinnelige sendingen var 
underlagt, se rubrikk 2 i det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 3: Det opprinnelige sertifikatets serienummer tildelt av det utstedende organ eller den utstedende 
myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 4: Referansenummeret for tillatelsen som ble gitt i henhold til artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, se rubrikk 4 i det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 6: Kontrollorgan eller –myndighet som er ansvarlig for å kontrollere foretaket som har delt opp 
sendingen.

Rubrikk 7, 8, 9 Se relevante opplysninger i det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 10: Mottaker av partiet (oppstått etter oppdeling) i Det europeiske fellesskap.

Rubrikk 12: KN-koder for produktene i partiet.

Rubrikk 13: Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg, liter, osv).

Rubrikk 14: Skal utfylles av medlemsstatens vedkommende myndighet for hvert parti som oppstår etter 
oppdelingen nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 15: Skal utfylles når partiet mottas og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i del B nr. 6 i vedlegg III 
til forordning (EØF) nr. 2092/91.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1113/2002

av 26. juni 2002

om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 
bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning 

(EØF) nr. 2092/91(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 473/2002(2), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og artik-
kel 11 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001(3) er det 
fastsatt et nytt kontrollsertifikat for importerte produkter 
som erstatter sertifikatet fastsatt ved kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 3457/92(4), og at det nye sertifikatet får 
anvendelse fra 1. juli 2002 på produkter som importeres 
etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 og 6 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Flere medlemsstater har imidlertid under forberedelsene 
fram mot 1. juli 2002 støtt på visse tekniske vanskeligheter 
og usikkerhet med hensyn til gjennomføringen av 
forordning (EF) nr. 1788/2001. Av klarhetshensyn og for 
å unngå forvirring bør disse problemene løses før det nye 
sertifikatet får anvendelse.

3) Datoen for når det nye sertifikatet fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1788/2001 får anvendelse, bør derfor utsettes.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning 

(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1788/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 8 erstattes «1. juli 2002» med «1. november 

2002».

2. I artikkel 9 erstattes «1. juli 2002» med «1. november 

2002».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2005/EØS/27/44

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 168 av 27.6.2002, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2003 av 11. juli 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 1.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3) EFT L 243 av 13.9.2001, s. 3.
(4) EFT L 350 av 1.12.1992, s. 56.

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

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2002.

  For Kommisjonen

  Franz FISCHLER

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1918/2002

av 25. oktober 2002

om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 
bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning 
(EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på land-

bruksprodukter og næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 473/2002(2), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og artik-
kel 11 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001(3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1113/2002(4), er det fastsatt et 
kontrollsertifikat for importerte produkter som får anven-
delse fra 1. november 2002 på produkter som importeres 
etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 og 6 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Visse medlemsstater har støtt på tekniske vanskelig-
heter når de har forsøkt å anvende forordning (EF) 
nr. 1788/2001. Av klarhetshensyn og for å unngå forvir-
ring bør forordningen gjøres klarere.

3) Særlig bør henvisningene til suspensjonsprosedyrer i hen-
hold til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 
1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks(5), sist 
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2700/2000(6), og henvisningene til vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2092/91, ajourføres. I den for-
bindelse bør modellen for sertifikatet og utdraget av 
sertifikatet, fastsatt i vedlegg I og II til forordning (EF) 
nr. 1788/2001, ajourføres.

4) Forordning (EØF) nr. 1788/2001 bør derfor endres.

5) Behovet for tilpasning til de endrede modellene for ser-
tifikatet og utdraget av sertifikatet gjør det nødvendig 
med en overgangsperiode da de tidligere modellene kan 
brukes.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1788/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 12 skal første ledd lyde: 

 «Den første mottakeren skal når forsendelsen mottas 
utfylle rubrikk 18 i kontrollsertifikatets original for å 
bekrefte at forsendelsen er mottatt i samsvar med del C 
nr. 6 i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91.»

2. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde: 

 «Dersom en forsendelse fra en tredjestat under-
kastes tollagring eller innenlands bearbeiding i 
form av en suspensjonsordning som angis i råds-
forordning (EØF) nr. 2913/92 om innføring av 
Fellesskapets tollkodeks(*), og en eller flere tilbe-
redninger som definert i artikkel 4 nr. 3 i forord-
ning (EØF) nr. 2092/91, skal forsendelsen før den 
første tilberedningen gjennomføres, omfattes av 
tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i denne forord-
ning.»

 _____________
(*) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.

ii) Tredje ledd skal lyde: 

 «Etter tilberedningen skal den påtegnede origi-
nalen av kontrollsertifikatet følge forsendelsen 
og framlegges for medlemsstatens vedkommende 
myndighet, som skal verifisere forsendelsen med 
sikte på frigivelse for fri omsetning.»

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Fjerde ledd skal lyde: 

 «Etter oppdelingen skal den påtegnede originalen 
av hvert utdrag av kontrollsertifikatet følge det 
berørte partiet og framlegges for medlemsstatens 
vedkommende myndighet, som skal verifisere det 
berørte partiet med sikte på frigivelse for fri omset-
ning.»

ii) Femte ledd skal lyde: 

 «Mottakeren av et parti skal når det mottas utfylle 
rubrikk 15 i det originale utdraget av kontrollserti-
fikatet for å bekrefte at partiet er mottatt i samsvar 
med del B nr. 5 i vedlegg III til forordning (EØF) 
nr. 2092/91.»

2005/EØS/27/45

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 26.10.2002, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2003 av 11. juli 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 3.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3) EFT L 243 av 13.9.2001, s. 3.
(4) EFT L 168 av 27.6.2002, s. 31.
(5) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
(6) EFT L 311 av 12.12.2000, s. 17.
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c) Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Tilberedningen og oppdelingen nevnt i nr. 1 

og 2 skal gjennomføres i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i artikkel 8 og 9 i forordning (EØF) 

nr. 2092/91, de alminnelige bestemmelsene fastsatt i 

vedlegg III til nevnte forordning og de særlige bestem-

melsene fastsatt i del B og C i nevnte vedlegg, særlig 

nr. 3 og 6 i del C. Tilberedningen og oppdelingen skal 

gjennomføres i samsvar med artikkel 5 i forordning 

(EØF) nr. 2092/91.»

3. Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning.

Artikkel 2

I en overgangsperiode på seks måneder fra denne forordnings 

ikrafttredelse skal det være tillatt å utstede kontrollsertifikater 

i samsvar med modellene i vedlegg I og II til forordning (EF) 

nr. 1788/2001 før de ble endret ved denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 25. oktober 2002.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Modell for kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter til Det europeiske fellesskap

Modellen for sertifikatet er fastsatt med hensyn til

– teksten,

– formatet, på ett ark,

– rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL DET EUROPEISKE 
FELLESSKAP

1. Utstedende organ eller myndighet (navn og adresse) 2. Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 
Artikkel 11 nr. 1 c  eller artikkel 11 nr. 6  c

3. Kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen fastsatt i artikkel 11 
nr. 6

5. Eksportør (navn og adresse) 6. Kontrollorgan eller -myndighet (navn og adresse)

7. Foretak som produserer eller tilbereder produktet (navn og adresse) 8. Avsenderstat

9. Bestemmelsesstat

10. Første mottaker i Fellesskapet (navn og adresse) 11. Importørens navn og adresse

12. Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. Produktets 
handelsbetegnelse

13. KN-koder 14. Deklarert mengde

15. Erklæring fra det organ eller den myndighet som utsteder sertifikatet nevnt i rubrikk 1.

Det attesteres herved at dette sertifikat er utstedt på grunnlag av de kontroller som kreves i henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1788/2001, og at ovennevnte produkter er framstilt i samsvar med reglene for produksjon og kontroll av den økologiske produksjonsmetoden 
som anses for å være likeverdig med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Dato

Fullmektigs navn og underskrift Utstedende myndighets eller organs stempel
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16. Erklæring fra vedkommende myndighet i medlemsstaten i Den europeiske union som gav tillatelsen, eller fra vedkommende som nevnte 

myndighet har utpekt.

Det attesteres herved at ovennevnte produkter er tillatt markedsført i Det europeiske fellesskap etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 6 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 med referansenummeret angitt i rubrikk 4.

Dato

Fullmektigs navn og underskrift                                          Stempel for medlemsstatens vedkommende myndighet eller for vedkommende som                               

                                                                                         nevnte myndighet har utpekt

17. Verifisering av sendingen av medlemsstatens vedkommende myndighet.

Medlemsstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importregistrering (type, nummer, dato og tolldeklareringskontor):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fullmektigs navn og underskrift      Stempel

18. Erklæring fra første mottaker

Det attesteres herved at produktene er mottatt i samsvar med bestemmelsene i del C nr. 6 i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91..

Foretakets navn Dato

Fullmektigs navn og underskrift
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Veiledning

Rubrikk 1: Myndighet eller organ eller annen utpekt myndighet eller annet utpekt organ i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1788/2001. Dette organet utfyller også rubrikk 3 og 15.

Rubrikk 2: I denne rubrikken angis de EF-forordninger som er relevante for utstedelsen og bruken av sertifikatet; angi med hensyn 
til artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 2092/91 den relevante bestemmelsen: artikkel 11 nr. 1 eller artikkel 11 nr. 6.

Rubrikk 3: Sertifikatets serienummer tildelt av det utstedende organ eller den utstedende myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 
i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 4: Tillatelsens referansenummer ved import i henhold til artikkel 11 nr. 6. Denne rubrikken utfylles av det utstedende organ 
eller, dersom opplysningene ikke er tilgjengelige når det utstedende organ påtegner rubrikk 15, av importøren.

Rubrikk 5: Eksportørens navn og adresse.

Rubrikk 6: Kontrollmyndighet eller –organ som overvåker at reglene for økologisk produksjonsmetode overholdes ved den seneste 
arbeidsoperasjonen (produksjon, tilberedning, herunder emballering og merking, som definert i artikkel 4 nr. 2 og 3 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91) i avsendertredjestaten.

Rubrikk 7: Det foretak som foretok den seneste arbeidsoperasjonen med hensyn til forsendelsen (produksjon, tilberedning, herunder 
emballering og merking, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91) i tredjestaten nevnt i 
rubrikk 8.

Rubrikk 9: Med «bestemmelsesstat» menes staten til den første mottakeren i Fellesskapet.

Rubrikk 10: Navn og adresse til den første mottakeren av forsendelsen i Fellesskapet. Med «første mottaker» menes den fysiske eller 
juridiske person som forsendelsen leveres til, der den vil bli håndtert for videre tilberedning og/eller markedsføring. Den 
første mottakeren skal også utfylle rubrikk 18.

Rubrikk 11: Importørens navn og adresse. Med «importør» menes den fysiske eller juridiske person i Det europeiske fellesskap som 
importerer forsendelsen med sikte på frigivelse for fri omsetning i Det europeiske fellesskap, enten på egen hånd eller 
gjennom en representant.

Rubrikk 13: De berørte produktenes KN-koder.

Rubrikk 14: Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg nettovekt, liter, osv).

Rubrikk 15: Erklæring fra organet eller myndigheten som utsteder sertifikatet. Underskriften og stempelet skal være i en annen farge 
enn den trykte teksten.

Rubrikk 16: Bare for import etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91. Utfylles av 
vedkommende myndighet i medlemsstaten som gav tillatelsen, eller av det organ eller den myndighet som er delegert 
myndighet i samsvar med artikkel 4 nr. 8 i forordning (EF) nr. 1788/2001. Skal ikke utfylles dersom unntaket i artikkel 4 
nr. 9 i forordning (EF) nr. 1788/2001 får anvendelse.

Rubrikk 17: Skal utfylles av medlemsstatens vedkommende myndighet enten når forsendelsen verifiseres i samsvar med artikkel 4 
nr. 1, eller før forsendelsen tilberedes eller oppdeles i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 18: Skal utfylles av den første mottakeren når produktene er mottatt og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i del C nr. 6 
i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91, som endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2491/2001(*).

(*) EFT L 337 av 20.12.2001, s. 9. 
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VEDLEGG II

Modell for utdrag av kontrollsertifikat

Modellen for utdraget er fastsatt med hensyn til

– teksten,

– formatet,

– rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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UTDRAG NR..... AV KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL  
DET EUROPEISKE FELLESSKAP

1. Organ eller myndighet som har utstedt det opprinnelige kontrollsertifikatet (navn og 
adresse)

2. Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og kommisjons-
forordning (EF) nr. 1788/2001

Artikkel 11 nr. 1 c  eller artikkel 11 nr. 6  c 

3. Det opprinnelige kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen fastsatt i artikkel 11 
nr. 6

5. Foretaket som har delt opp den opprinnelige sendingen i partier (navn og adresse) 6. Kontrollorgan eller -myndighet (navn og adresse)

7. Navn og adresse til importøren av den opprinnelige sendingen 8. Avsenderstat for den 
opprinnelige sendin-
gen

9. Samlet deklarert 
mengde for den opp-
rinnelige sendingen

10. Mottaker av partiet som oppstod etter oppdeling (navn og adresse)

11. Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. Partiets 
handelsbetegnelse

12. KN-kode 13. Deklarert mengde for 
partiet

14. Erklæring fra medlemsstatens vedkommende myndighet som påtegner utdraget av sertifikatet

Dette utdraget gjelder partiet som er beskrevet ovenfor, og som oppstod etter oppdeling av en sending som omfattes av et kontrollsertifikat i original 
med serienummeret angitt i rubrikk 3.

Medlemsstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fullmektigs navn og underskrift Stempel

15. Erklæring fra mottaker av partiet

Det attesteres herved at partiet er mottatt i samsvar med bestemmelsene i del B nr. 5 i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91.

Foretakets navn

Dato:

Fullmektigs navn og underskrift
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Veiledning

Utdrag nr.: Utdragets nummer tilsvarer nummeret på partiet som oppstod etter oppdeling av den opprinnelige forsendelsen.

Rubrikk 1: Navn på det organ eller den myndighet i tredjestaten som har utstedt det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 2: I denne rubrikken angis de EF-forordninger som er relevante for utstedelsen og bruken av utdraget. Angi med 
hensyn til artikkel 11 hvilken ordning importen av den opprinnelige forsendelsen var underlagt, se rubrikk 2 i det 
opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 3: Det opprinnelige sertifikatets serienummer tildelt av det utstedende organ eller den utstedende myndighet i 
samsvar med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 4: Referansenummeret for tillatelsen som ble gitt i henhold til artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91, se 
rubrikk 4 i det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 6: Kontrollorgan eller –myndighet som er ansvarlig for å kontrollere foretaket som har delt opp forsendelsen.

Rubrikk 7, 8, 9: Se relevante opplysninger i det opprinnelige kontrollsertifikatet.

Rubrikk 10: Mottaker av partiet (oppstått etter oppdeling) i Det europeiske fellesskap.

Rubrikk 12: KN-koder for produktene i partiet.

Rubrikk 13: Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg nettovekt, liter, osv).

Rubrikk 14: Skal utfylles av medlemsstatens vedkommende myndighet for hvert parti som oppstår etter oppdelingen nevnt i 
artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Rubrikk 15: Skal utfylles når partiet mottas og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i del B nr. 5 i vedlegg III til forordning 
(EØF) nr. 2092/91, som endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2491/2001.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/2/EF

av 6. januar 2003

om begrensning av markedsføring og bruk av arsen (tiende tilpasning til den tekniske utvikling av 
rådsdirektiv 76/769/EØF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2002/62/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved rådsdirektiv 
89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 89/677/EØF(4) om åttende endring av 
direktiv 76/769/EØF er det fastsatt visse begrensninger 
med hensyn til markedsføring og bruk av arsen.

2) Det er gjennomført en risikovurdering og en analyse av 
fordeler og ulemper ved ytterligere begrensninger av 
bruk av arsen i visse treimpregneringsmidler(5) innenfor 
rammen av en gjennomgåelse av Fellesskapets regelverk 
for bruk av arsenforbindelser til treimpregnering etter 
Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til Den euro-
peiske union i 1995.

3) Risikovurderingen ble forelagt Vitenskapskomiteen for 
toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) til fagfellevur-
dering(6), og komiteen konkluderte med at de viktigste 
risikoene var blitt riktig identifisert. Blant disse var risi-
koene for menneskers helse ved disponering av trevirke 
behandlet med treimpregneringsmidler som inneholder 
kopper, krom og arsen (CCA), særlig risikoene for barns 
helse ved bruk av CCA-behandlet trevirke i lekeplassut-
styr. En risiko for vannmiljøet i visse havvannsområder 
ble også påvist.

4) På grunn av svært begrenset kunnskap om virkningene av 
arsenbehandlet tre på fyllplasser anbefalte komiteen også  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

å utvise varsomhet ved å begrense bruken av arsenbaserte 
treimpregneringsmidler til de tilfellene der dette er abso-
lutt nødvendig.

5) I en ytterligere uttalelse om arsenets virkninger på hel-
sen(7) har komiteen konkludert med at stoffet er både 
genotoksisk og et velkjent kreftframkallende stoff, og at 
det bør tas i betraktning at det ikke finnes terskelverdier 
for kreftframkallende virkning.

6) Avfall fra CCA-behandlet trevirke er klassifisert som far-
lig avfall i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 
3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF 
om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artik-
kel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og 
rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over 
farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 
91/689/EØF om farlig avfall(8), sist endret ved rådsved-
tak 2001/573/EF(9).

7) I europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. febru-
ar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(10) er det 
fastsatt bestemmelser om harmonisering av godkjen-
ningen av biocider på fellesskapsplan, og i kommisjons-
forordning (EF) nr. 1896/2000 av 7. september 2000 
om første fase av programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om biocid-
produkter(11) kreves det at vurderingen av treimpregne-
ringsmidler skal prioriteres i det vurderingsprogrammet 
som ble opprettet ved direktiv 98/8/EF. Arsen er blitt 
identifisert og meldt som aktivt stoff innen tidsfristen 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1896/2000. En fullstendig 
dokumentasjon for vurderingen av arsen som eksiste-
rende stoff må framlegges innen 28. mars 2004.

8) På grunnlag av risikovurderingen og idet det tas hensyn 
til føre-var-prinsippet er det nødvendig, i påvente av en 
harmonisering av reglene i henhold til direktiv 98/8/EF 
eller et vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1896/2000, å tilpasse begrensningene for arsen 
i direktiv 76/769/EØF til den tekniske utvikling. Dette 
direktiv får ikke anvendelse på CCA-behandlet tre som 
allerede er tatt i bruk.

2005/EØS/27/46

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 4 av 9.1.2003, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 4.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(2) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 58.
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 19.
(5) Vurdering av helse- og miljørisikoen ved arsen i treimpregneringsmidler og 

virkningene av ytterligere begrensninger av markedsføring og bruk, 1998.
(6) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out18_en.html.

(7) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out106_en.html.
(8) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
(9) EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18.
(10) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(11) EFT L 228 av 8.9.2000, s. 6.
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9) Dette direktiv får anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets regelverk for minstekrav for vern av 
arbeidstakere, særlig rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 
1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidsta-
kernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1), rådsdi-
rektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeids-
takerne mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende 
stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i henhold til artikkel 
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2), sist endret ved direktiv 
1999/38/EF(3), og rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 
om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot 
risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplas-
sen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 89/391/EØF)(4).

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalel-
se fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer 
på området farlige stoffer og preparater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som fastsatt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 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 senest fra 
30. juni 2004.

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, 6. januar 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(3) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66.
(4) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 20 lyde:

«20. Arsenforbindelser 1.  Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater beregnet på

a) å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på:

— båtskrog,

— bur, flottører, nett og andre apparater eller annet utstyr brukt i fiske- og 
skjelloppdrett,

— apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann,

b) treimpregnering. Trevirke som er behandlet på denne måten, kan dessuten ikke 
markedsføres.

c) Som unntak gjelder likevel følgende:

i) Stoffer og preparater til treimpregnering kan brukes i industrianlegg 
som bruker vakuum eller trykk ved impregnering av tre bare dersom 
det dreier seg om løsninger av uorganiske forbindelser av typen CCA 
(kopper, krom, arsen). Det behandlede trevirket kan ikke markedsføres før 
impregneringsmiddelet er fullstendig fiksert.

ii) Trevirke behandlet med CCA-løsninger i industrianlegg i henhold til 
punkt i) kan markedsføres til yrkesmessig og industriell bruk, forutsatt at 
trevirkets holdbarhet er nødvendig av hensyn til menneskers og husdyrs 
sikkerhet og det er usannsynlig at allmennheten kommer i hudkontakt med 
det i dets levetid:

— som konstruksjonstre i offentlige bygninger og landbruksbygninger, 
kontorbygninger og industrianlegg,

— i broer og tilhørende konstruksjoner,

— som konstruksjonstømmer i ferskvannsområder og brakkvann, f.eks. 
brygger og broer,

— i støyskjermer,

— til vern mot snøskred,

— i autovern og sikkerhetsbarrierer på veier,

— til stolper av rundvirke av bartre til innhegning av husdyr,

— i konstruksjoner til vern mot jordras,

— som kraft- og telekommunikasjonsstolper,

— som sviller for undergrunnsbaner.

 Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og preparater, 
skal alt behandlet trevirke som markedsføres i emballasje, være merket 
individuelt med påskriften «Bare til yrkesmessig og industriell bruk, 
inneholder arsen». I tillegg skal alt trevirke som markedsføres i emballasje, 
være forsynt med en etikett med påskriften: «Bruk hansker ved håndtering 
av dette trevirket. Bruk støvmaske og vernebriller ved skjæring eller annen 
bearbeiding av dette trevirket. Avfall av dette trevirket skal behandles som 
farlig avfall av et godkjent foretak».

iii)  Behandlet trevirke nevnt i punkt i) og ii) kan ikke brukes:

— til boligbygging, uansett formål,

— til formål der det er risiko for gjentatt hudkontakt,

— i havvann,

— til andre landbruksformål enn stolper til innhegning av husdyr og til 
konstruksjonsformål som nevnt i punkt ii),

— på steder der det behandlede trevirket kan komme i kontakt med 
halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet på konsum og/eller til 
bruk som fôr.

2. Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater beregnet på behandling av 
industrivann, uansett anvendelse.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/5/EF

av 10. januar 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av deltametrin som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2002/81/EF(2), særlig artik-
kel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble det 
opprettet en liste over aktive stoffer i plantefarmasøytiske 
produkter som skal vurderes med henblikk på mulig opp-
føring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Listen finnes i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 
om utarbeiding av listen over aktive stoffer i plante-
farmasøytiske produkter og utpeking av rapporterende 
medlemsstater for gjennomføringen av forordning (EØF)  
nr. 3600/92(5), sist endret ved forordning (EF)  
nr. 2230/95(6), og omfatter deltametrin.

2) Virkningene av deltametrin på menneskers helse og på  
miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene fast-
satt i forordning (EØF) nr. 3600/92 for en rekke bruksom-
råder som melderne har foreslått. Ved forordning (EF) nr. 
933/94 ble Sverige utpekt som rapporterende medlemsstat. 
Sverige framla sin vurderingsrapport med anbefalinger for 
Kommisjonen 6. oktober 1998 i samsvar med artikkel 7  
nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92.

3) Vurderingsrapporten er blitt behandlet av medlemsstatene 
og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkje-
den og dyrehelsen. Behandlingen ble avsluttet 18. oktober 
2002 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 
deltametrin.

4) Behandlingen avdekket ingen uavklarte spørsmål eller 
problemer som ville ha krevd at Vitenskapskomiteen for 
planter ble rådspurt.

5) De ulike undersøkelsene som er foretatt, viser at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder deltametrin 
generelt kan forventes å oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1  
 

 
 
 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 
særlig med hensyn til de bruksområdene som er blitt 
undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 
rapport. Deltametrin bør derfor oppføres i vedlegg I, for 
å sikre at plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
dette aktive stoffet, kan godkjennes i samsvar med direkti-
vets bestemmelser i alle medlemsstater.

6) Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig for 
at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre 
flere avsnitt av de ensartede prinsippene som er fastsatt i 
direktiv 91/414/EØF. Det bør derfor fastsettes at medlems-
statene har eller gjør den endelige sammenfattende rappor-
ten, med unntak av fortrolige opplysninger, tilgjengelig for 
innsyn fra alle berørte parter.

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff oppføres 
i vedlegg I, slik at medlemsstatene og berørte parter får 
mulighet til å forberede seg på de nye krav som vil følge 
av oppføringen.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF når 
det gjelder plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
deltametrin, særlig til å gjennomgå eksisterende godkjen-
ninger for å sikre at vilkårene som gjelder deltametrin fast-
satt i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, er oppfylt. Det bør 
fastsettes en lengre frist for framlegging og vurdering av 
den samlede dokumentasjon for hvert plantefarmasøytiske 
produkt i samsvar med de ensartede prinsipper fastsatt i 
direktiv 91/414/EØF.

9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i  
vedlegget til dette direktiv.

2005/EØS/27/47

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 8 av 14.1.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 5.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 276 av 12.10.2002, s. 28.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal oppbevare den sammenfattende rappor-
ten om deltametrin (med unntak av fortrolige opplysninger i 
henhold til direktivets artikkel 14) tilgjengelig for innsyn fra 
alle berørte parter, eller de skal på anmodning gjøre dem til-
gjengelige for partene.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal vedta og innen 30. april 2004 kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. mai 2004.

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

1. Medlemsstatene skal gjennomgå godkjenningen for hvert 
plantefarmasøytiske produkt som inneholder deltametrin for 
å sikre at vilkårene som gjelder for deltametrin fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, er oppfylt. Om nødvendig 
skal de innen 30. april 2004 endre eller tilbakekalle god- 
kjenningen.

2. Medlemsstatene skal, for hvert godkjente plantefarma-
søytiske produkt som inneholder deltametrin som eneste aktive 
stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført 
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, senest 31. oktober 2003 
vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsip-
pene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF på grunnlag 
av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 
direktivet. På grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå 
om produktet oppfyller vilkårene i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), 
c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendig skal de innen 
31. oktober 2007 endre eller tilbakekalle godkjenningen.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft 1. november 2003.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/70/EF

av 16. november 2000

om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF med hensyn til medisinsk utstyr som inneholder stabile 
produkter av blod eller plasma fra mennesker(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I tillegg til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 
gjaldt Kommisjonens forslag en endring av rådsdirektiv 
93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr(4) med 
sikte på å utvide direktivets virkeområde til å omfatte 
medisinsk utstyr framstilt med ikke-levedyktig vev fra 
mennesker eller med stoffer som stammer fra slikt vev. 
Denne endringen ble ikke tatt med i direktiv 98/79/EF(5) 
da det ble vedtatt.

2) Formålet med dette direktiv er å endre direktiv 93/42/EØF 
slik at dets virkeområde omfatter bare medisinsk utstyr 
som inneholder stoffer framstilt av blod eller plasma fra 
mennesker som en integrerende del. Medisinsk utstyr som 
inneholder andre stoffer framstilt av vev fra mennesker, 
vil fortsatt falle utenfor nevnte direktivs virkeområde.

3) Det viktigste formål med enhver regulering av produksjon, 
distribusjon eller bruk av medisinsk utstyr, må være vern 
av folkehelsen.

4) Det bør foretas en harmonisering av de nasjonale 
bestemmelser om vern av pasienters, brukeres og 
eventuelt andre personers sikkerhet og helse i forbindelse 
med bruk av medisinsk utstyr, slik at fri omsetning av 
slikt utstyr kan sikres i det indre marked.

5) Medisinsk utstyr som inneholder stoffer framstilt av blod 
eller plasma fra mennesker som en integrerende del, har 
samme formål som annet medisinsk utstyr. Det er derfor 
ingen grunn til å behandle slikt utstyr annerledes med 
hensyn til fri omsetning.

6) Når medisinsk utstyr som en integrerende del inneholder 
et stoff som er framstilt av blod eller plasma fra mennesker 
og som kan ha en virkning på menneskekroppen utover 
den virkning utstyret har, må det være i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 93/42/EØF og andre dokumenter 
som utfyller nevnte direktiv.

7) Et stoff framstilt av blod fra mennesker kan, dersom det 
brukes alene, betraktes som en legemiddelbestanddel 
i henhold til rådsdirektiv 89/381/EØF(6). Dersom 
stoffet inngår i medisinsk utstyr, må det gjennomgå 
hensiktsmessige kontroller i analogi med rådsdirektiv 
75/318/EØF(7) og 89/381/EØF. Disse kontrollene må 
utføres av de myndigheter som har kompetanse til å 
gjennomføre de nevnte direktiver —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 93/42/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) nytt nr. 4a skal lyde:

  «4a. Når et utstyr som en integrerende del 
inneholder et stoff som brukt alene kan betraktes som 
en legemiddelbestanddel eller et legemiddel framstilt 
av blod eller plasma fra mennesker i henhold til 
artikkel 1 i direktiv 89/381/EØF(*), og som kan ha 
en virkning på menneskekroppen utover den virkning 
utstyret har, heretter kalt «stoff framstilt av blod fra 
mennesker», skal utstyret vurderes og godkjennes i 
samsvar med dette direktiv.

 ______________
(*) 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 fremstilt av blod eller plasma fra 
mennesker (EFT L 181 av 28.6.1989, s. 44).»,

2005/EØS/27/48

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 313 av 13.12.2000, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2003 av 11. juli 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 5.

(1) EFT C 172 av 7.7.1995, s. 21 og EFT C 87 av 18.3.1997, s. 9.
(2) EFT C 18 av 22.1.1996, s. 12.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. mars 1996 (EFT C 96 av 1.4.1996, s. 31), 

Rådets felles holdning av 29. juni 2000 (EFT C 245 av 25.8.2000, s. 19) og 
europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2000.

(4) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/79/EF (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om 
medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1).

(6) 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 fremstilt av blod eller plasma fra mennesker 
(EFT L 181 av 28.6.1989, s. 44).

(7) 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 (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).
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b) i nr. 5 skal bokstav e) lyde:

«e) blod, blodprodukter, plasma eller blodceller fra 
mennesker unntatt stoffer framstilt av blod fra 
mennesker,».

2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) i nr. 7.4 tilføyes følgende ledd:

 «Når et utstyr som en integrerende del inneholder 
et stoff framstilt av blod fra mennesker, skal det 
meldte organ be Det europeiske kontor for 
legemiddelvurdering om en vitenskapelig uttalelse 
om stoffets kvalitet og sikkerhet idet det tas hensyn 
til de relevante fellesskapsbestemmelser, særlig i 
analogi med bestemmelsene i direktiv 75/318/EØF og  
89/381/EØF. Stoffets egnethet som integrerende del av 
det medisinske utstyret skal kontrolleres under hensyn 
til utstyrets tiltenkte formål.

 I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv  
89/381/EØF skal en prøve fra hvert parti av bulkvare 
og/eller ferdig produkt av stoffet framstilt av blod 
fra mennesker kontrolleres av et statlig laboratorium 
eller et laboratorium utpekt for dette formål av en 
medlemsstat.»,

b) i nr. 13.3 skal ny bokstav n) lyde:

«n) for utstyr som omhandlet i artikkel 1 nr. 4a), en 
angivelse av at utstyret inneholder stoff framstilt 
av blod fra mennesker.».

3. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3.2 bokstav c) skal femte strekpunkt lyde:

«— en angivelse av om utstyret som en integrerende 
del inneholder et stoff eller et stoff framstilt av 
blod fra mennesker som omhandlet i vedlegg I 
nr. 7.4, og opplysninger om prøvinger foretatt 
i denne forbindelse som er nødvendige for å 
vurdere sikkerheten, kvaliteten og egnetheten til 
dette stoffet eller dette stoffet framstilt av blod fra 
mennesker, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte 
formål.»,

b) i nr. 4.3 skal annet og tredje ledd lyde:

 «For utstyr nevnt i nr. 7.4 første ledd i vedlegg I skal 
det meldte organ med hensyn til de momenter som 
der er omhandlet, før det gjør vedtak rådspørre et av 
de kompetente organer medlemsstatene har utpekt i 
samsvar med direktiv 65/65/EØF. Det meldte organ 
skal når det gjør sitt vedtak ta behørig hensyn til 
de synspunkter som er kommet fram i forbindelse 
med rådspørringen. Det skal underrette det berørte 
kompetente organ om sitt endelige vedtak.

 For utstyr nevnt i nr. 7.4 annet ledd i vedlegg I 
må den vitenskapelige uttalelsen fra EMEA inngå i 
dokumentasjonen for utstyret. Det meldte organ skal 
når det gjør sitt vedtak ta behørig hensyn til EMEAs 
uttalelse. Det meldte organ kan ikke utstede sertifikatet 
dersom EMEAs vitenskapelige uttalelse er negativ. Det 
skal underrette EMEA om sitt endelige vedtak.»,

c) nytt nr. 8 skal lyde:

«8. Anvendelse på utstyr omhandlet i artikkel 1 
nr. 4a):

 Når framstillingen av hvert parti av utstyr som nevnt 
i artikkel 1 nr. 4a er avsluttet, skal produsenten 
underrette det meldte organ om frigivelsen av 
partiet med utstyr og sende det det offisielle 
sertifikatet for frigivelse av partiet med stoff 
framstilt av blod fra mennesker som er brukt i dette 
utstyret; sertifikatet skal være utstedt av et statlig 
laboratorium eller et laboratorium utpekt for dette 
formål av en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 
nr. 3 i direktiv 89/381/EØF.».

4. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3 skal sjette strekpunkt lyde:

«— en erklæring der det angis om utstyret som en 
integrerende del inneholder et stoff eller et stoff 
framstilt av blod fra mennesker som omhandlet i 
vedlegg I nr. 7.4, og opplysninger om prøvinger 
foretatt i denne forbindelse som er nødvendige for 
å vurdere sikkerheten, kvaliteten og egnetheten 
til dette stoffet eller stoffet framstilt av blod fra 
mennesker, idet det tas hensyn til utstyrets tiltenkte 
formål,»,

b) i nr. 5 skal annet og tredje ledd lyde:

 «For utstyr nevnt i nr. 7.4 første ledd i vedlegg I skal 
det meldte organ med hensyn til de momenter som 
der er omhandlet, før det gjør vedtak rådspørre et av 
de kompetente organer medlemsstatene har utpekt i 
samsvar med direktiv 65/65/EØF. Det meldte organ 
skal når det gjør sitt vedtak ta behørig hensyn til 
de synspunkter som er kommet fram i forbindelse 
med rådspørringen. Det skal underrette det berørte 
kompetente organ om sitt endelige vedtak.

  For utstyr nevnt i nr. 7.4 annet ledd i vedlegg I 
skal den vitenskapelige uttalelsen fra EMEA inngå i 
dokumentasjonen for utstyret. Det meldte organ skal 
når det gjør sitt vedtak ta behørig hensyn til EMEAs 
uttalelse. Det meldte organ kan ikke utstede sertifikatet 
dersom EMEAs vitenskapelige uttalelse er negativ. Det 
skal underrette EMEA om sitt endelige vedtak.».
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5. I vedlegg IV skal nytt nr. 9 lyde:

«9. Anvendelse på utstyr omhandlet i artikkel 1 nr. 4a:

  Med hensyn til nr. 5 skal produsenten, når 
framstillingen av hvert parti av utstyr som nevnt i 
artikkel 1 nr. 4a er avsluttet, underrette det meldte 
organ om frigivelsen av partiet med utstyr og sende 
det det offisielle sertifikatet for frigivelse av partiet 
med stoff framstilt av blod fra mennesker som er 
brukt i dette utstyret; sertifikatet skal være utstedt av 
et statlig laboratorium eller et laboratorium utpekt 
for dette formål av en medlemsstat i samsvar med 
artikkel 4 nr. 3 i direktiv 89/381/EØF.».

6. I vedlegg V skal nr. 7 lyde:

«7. Anvendelse på utstyr omhandlet i artikkel 1 nr. 4a:

  Når framstillingen av hvert parti av utstyr som nevnt 
i artikkel 1 nr. 4a er avsluttet, skal produsenten 
underrette det meldte organ om frigivelsen av partiet 
med utstyr og sende det det offisielle sertifikatet 
for frigivelse av partiet med stoff framstilt av 
blod fra mennesker som er brukt i dette utstyret; 
sertifikatet skal være utstedt av et statlig laboratorium 
eller et laboratorium utpekt for dette formål av 
en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i 
direktiv 89/381/EØF.».

7. I vedlegg IX del III nr. 4.1 skal nytt ledd lyde:

 «Alt medisinsk utstyr som som en integrerende del 
inneholder et stoff framstilt av blod fra mennesker, tilhører 
klasse III.»

Artikkel 2

Gjennomføring, overgangsbestemmelser

1. Medlemsstatene skal innen 13. desember 2001 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  
13. juni 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 blir vedtatt på det området 
dette direktiv omhandler.

3. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at de meldte organer som etter artikkel 16 i direktiv 
93/42/EØF har ansvar for samsvarsvurderingen, tar hensyn til 
alle relevante opplysninger om utstyrets egenskaper og ytelser, 
særlig resultatene av enhver relevant prøving og verifisering 
som allerede er foretatt etter gjeldende nasjonale lover og 
forskrifter om slikt utstyr.

4. Medlemsstatene skal i fem år etter at dette direktiv er 
trådt i kraft, tillate markedsføring av utstyr som er i samsvar 
med de regler som gjelder på deres territorium den dagen dette 
direktiv trer i kraft. I et tidsrom på ytterligere to år skal det 
være tillatt å ta i bruk nevnte utstyr.

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, 16. november 2000.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE R. SCHWARTZENBERG

 President Formann
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 980/2002

av 4. juni 2002

om endring av forordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtaking av Eurocontrol-standarder(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/65/EØF av 19. juli 1993 om 
definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for 
anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken(1), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/15/EF(2), særlig artikkel 
3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 97/15/EF om vedtaking av Eurocontrol-
standarder og om endring av direktiv 93/65/EØF 
om definisjon og bruk av samsvarende tekniske 
spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer 
for styring av lufttrafikken, endret ved forordning (EF)  
nr. 2082/2000(3), ble det vedtatt en Eurocontrol-standard 
for direktekoplet datautveksling (OLDI), utgave 1.0, og en 
Eurocontrol-standard for presentasjon av datautveksling 
mellom lufttrafikktjenester (ADEXP), utgave 1.0.

2) Ved forordning (EF) nr. 2082/2000 ble det vedtatt to 
nyere versjoner av disse to Eurocontrol-standardene, 
nemlig OLDI utgave 2.2 og ADEXP utgave 2.0, samt 
en ny Eurocontrol-standard med tittelen Utveksling av 
flygedata — dokument om grensesnittkontroll (FDE-
ICD).

3) Eurocontrol har siden vedtatt endringer i OLDI utgave 
2.2 og ADEXP utgave 2.0.

4) Disse endringene i Eurocontrol-standardene omfattes 
av virkeområdet for direktiv 93/65/EØF og bidrar til 
harmonisering av medlemsstatenes nasjonale systemer for 
styring av lufttrafikken, særlig med hensyn til overføring 
av flyginger mellom kontrollsentraler for lufttrafikk 
(OLDI) og styringen av lufttrafikkbevegelser (ADEXP).

5) Disse endringene omfatter særlig en angivelse av 
egenskapene ved flygingens utstyr, og er nødvendige for 
å lette jevn og sikker innføring av flere programmer med 
sikte på å øke kapasiteten.

6) Forordning (EF) nr. 2082/2000 bør derfor endres 
tilsvarende.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 93/65/EØF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 2082/2000 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

2005/EØS/27/49

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

Utferdiget i Brussel, 4. juni 2002.
 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 150 av 8.6.2002, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 6.

(1) EFT L 187 av 29.7.1993, s. 52.
(2) EFT L 95 av 10.4.1997, s. 16.
(3) EFT L 254 av 9.10.2000, s. 1.
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VEDLEGG

I vedlegg I og II gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt 6.2.2 skal lyde:

«6.2.2. Meldingsinnhold

ABI-meldingen skal inneholde følgende dataelementer:

– meldingstype,

– meldingsnummer,

– luftfartøyidentitet,

– SSR-modus og -kode (dersom de foreligger),

– avgangsflyplass,

– beregnede data,

– bestemmelsesflyplass,

– luftfartøyantall og -type,

– type flyging,

– utstyrsegenskaper og -status,

– rute (valgfritt),

– andre reiseplandata (valgfritt).

MERKNAD: Regler for datainnsetting, formater og feltinnhold er spesifisert i tillegg A.»

b) Avsnitt 6.2.5.1 og 6.2.5.2 skal lyde:

«6.2.5.1.  I C A O

 (ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 
UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.2.5.2.  A D E X P

 TITLE ABI -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001 -ARCID 
AMM253 -SSRCODE A7012 - ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL 
F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N -BEGIN EQCST -EQPT W/EQ -EQPT 
Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)».

c) Avsnitt 6.3.2 skal lyde: 

«6.3.2.  Meldingsinnhold

ACT-meldingen skal inneholde følgende dataelementer:

– meldingstype,

– meldingsnummer,

– luftfartøyidentitet,

– SSR-modus og -kode,

– avgangsflyplass,

– beregnede data,

– bestemmelsesflyplass,

– luftfartøyantall og -type,

– type flyging,

– utstyrsegenskaper og -status,

– rute (valgfritt),

– andre reiseplandata (valgfritt).

MERKNAD: Regler for datainnsetting, formater og feltinnhold er spesifisert i tillegg A.».
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d) Avsnitt 6.3.5.1 og 6.3.5.2 skal lyde: 

«6.3.5.1. I C A O

 (ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 
UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.3.5.2.  A D E X P

 -TITLE ACT -REFDATA -SENDER –FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 005 –ARCID 
AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL 
F350 –ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N-BEGIN EQCST-EQPT W/EQ -EQPT 
Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON».

e) Avsnitt 7.3.2. skal lyde: 

«7.3.2.  Meldingsinnhold

REV-meldingen skal inneholde følgende dataelementer:

– meldingstype,

– meldingsnummer,

– luftfartøyidentitet,

– avgangsflyplass,

– beregnede data og/eller koordineringspunkt,

– bestemmelsesflyplass,

– meldingsreferanse (valgfritt),

– SSR-modus og -kode (valgfritt),

– rute (valgfritt),

– utstyrsegenskaper og -status (valgfritt).

MERKNAD: Regler for datainnsetting, formater og feltinnhold er spesifisert i tillegg A.»

f) Avsnitt 7.3.3.1.2., 7.3.3.1.3. og 7.3.3.1.4. skal lyde: 

«7.3.3.1.2.  Følgende elementer skal kunne revideres:

– ETO ved COP-et,

– overføringsnivå(er),

– SSR-kode,

– utstyrsegenskaper og -status.

7.3.3.1.3. Det skal sendes en REV-melding når:

– ETO ved COP-et avviker fra den som er angitt i den tidligere meldingen, med mer enn 
en verdi som er avtalt bilateralt, avrundet til nærmeste hele tall,

– overføringsnivået/overføringsnivåene, SSR-koden eller utstyrsegenskapene og -statusen 
er blitt endret på noen som helst måte.

7.3.3.1.4. Dersom det er avtalt bilateralt, skal det sendes en REV-melding når det er skjedd noen som 
helst endring av:

– COP,

– rute.

 MERKNAD: Operative regler kan kreve at endringer som er utført etter ACT, først må 
koordineres mellom de berørte enhetene.»

g) Avsnitt 7.3.3.2.1. og 7.3.3.2.2. skal lyde: 

«7.3.3.2.1. I C A O -format

 Alle revisjonsmeldinger inneholder felttypene 3, 7, 13, 14 og 16. Følgende regler gjelder:

– en endring av ETO ved COP-et eller av overføringsnivået/overføringsnivåene skal skje 
ved at de reviderte dataene innsettes i felt 14,

– en endring av SSR-koden skal innsettes som element b) og c) i felt 7.

 Alle andre endringer innsettes i felt 22-format etter de fem første feltene. Følgende regler 
gjelder:

– felt innsatt i felt 22-format kan plasseres i en hvilken som helst innbyrdes rekkefølge,
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– endringer av COP skal innsettes som felt 14-data i felt 22-format (se tillegg B — 
Spesielle krav til rutebehandling),

– ruteendringer skal innsettes som felt 15-data i felt 22-format. Reglene for koordineringen 
av slike endringer, herunder direkte ruting, er spesifisert i tillegg B — Spesielle krav til 
rutebehandling,

– utstyrsegenskaper og -status; bare den egenskapen eller de egenskapene som endres, 
skal innsettes. En melding som endrer en egenskap som fører til behov for å innsette 
data om en ekstra egenskap som spesifisert i tillegg A avsnitt A.30, skal inneholde den 
ekstra egenskapen.

7.3.3.2.2.  A D E X P - format

 Alle revisjonsmeldinger i ADEXP-format skal inneholde følgende primærfelter: TITLE 
REFDATA ARCID ADEP ADES. Følgende regler gjelder:

– en endring av ETO ved COP-et eller av overføringsnivået/overføringsnivåene skal skje 
ved at de reviderte dataene innsettes i primærfeltet COORDATA,

– primærfeltet COP skal innsettes, med mindre en endring i ETO eller overføringsnivået/
overføringsnivåene krever bruk av primærfeltet COORDATA. Det skal inneholde det 
COP som flygingen nå blir koordinert gjennom, eller dersom COP-et endres, det COP 
som flygingen tidligere ble koordinert gjennom,

– endringer av COP skal innsettes i primærfeltet COORDATA (se tillegg B — Spesielle 
krav til rutebehandling). Slike meldinger skal også inneholde primærfeltet COP som 
angitt ovenfor,

– ruteendringer skal innsettes i primærfeltet ROUTE. Reglene for koordineringen av 
slike endringer, herunder direkte ruting, er spesifisert i tillegg B — Spesielle krav til 
rutebehandling,

– en endring av SSR-koden skal angis gjennom innsetting av primærfeltet SSRCODE,

– endring i utstyrsegenskaper og -status skal skje i primærfeltet EQCST; bare den 
egenskapen eller de egenskapene som endres, skal innsettes. En melding som endrer en 
egenskap som fører til behov for å innsette data om en ekstra egenskap som spesifisert i 
tillegg A nr. A.30, skal inneholde den ekstra egenskapen.»

h) Avsnitt 7.3.5.1 og 7.3.5.2 skal lyde: 

«7.3.5.1.  I C A O

a) (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

b) (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

c) (REVE/L019-AMM253-LMML-BNE/1237F350-EGBB-81/W/NO)

d) (REVBC/P873-BAF4486-EBMB-NEBUL/2201F250-LERT-81/W/NO U/EQ)

7.3.5.2.  A D E X P

a) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID 
AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB

b) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID 
AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317

c) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 019 -ARCID 
AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -BEGIN EQCST -EQPT W/NO -END 
EQCST

d) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC BC -RECVR -FAC P -SEQNUM 873 -ARCID 
BAF4486 -ADEP EBMB -COP NEBUL -ADES LERT -BEGIN EQCST -EQPT Y/NO -
EQPT U/EQ -END EQCST».

i) I tillegg A gjøres følgende endringer:

– I innholdsfortegnelsen skal nye avsnitt A.29 og A.30 lyde:

«A.29.  Type flyging

A.30.  Utstyregenskaper og -status»

– Nytt avsnitt A.2.2.a skal lyde:

«A.2.2.a  I noen tilfeller brukes et uekte ICAO-felttypenummer når det ikke finnes et passende ICAO-
felt. Slike numre inneholder tosifrede tall som er lik eller større enn 80.»
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– Avsnitt A.14. skal lyde:

«A.14. Dette feltet gir mulighet for å innsette i spesifiserte meldinger reiseplandata som normalt 
ikke innsettes som en del av koordineringsprosedyren, og som ikke er beskrevet andre steder 
i dette tillegget. Det er tillatt å innsette følgende punkter som beskrevet i referanse 1, tillegg 
2, felttype 8 og 18:

– flygeregler,

– registreringsmerker,

– operatørens navn,

– årsak til spesiell ATS-behandling,

– type,

– ytelse,

– navn på avgangsflyplass, bestemmelsesflyplass og alternativ flyplass

– merknader i klartekst.

A.14.1.  I C A O

 Felttype 8, element a) Flygeregler i felttype 22-format.

 Ett eller flere av følgende felttype 18-elementer i felttype 22-format:

 REG, OPR, STS, TYP, PER, DEP, DEST, ALTN, RALT, RMK.

A.14.2. A D E X P

 Primærfelter: «fltrul», «depz», «destz», «opr», «per», «reg», «rmk», «altrnt1», «altrnt2», «sts», 
and «typz».»

– Nye avsnitt A.29. og A.30. skal lyde: 

«A.29. Type flyging

 Dette punktet skal være som oppført i reiseplanen eller tilsvare likeverdige data fra en annen 
kilde. Bokstaven X skal innsettes dersom typen flyging ikke er angitt i reiseplanen, eller 
dersom den av en annen grunn ikke er kjent.

A.29.1. I C A O

 Typen flyging skal innsettes som en enkelt bokstav i felttype 22-format med bruk av det uekte 
felttypetallet 80.

A.29.2. A D E X P

 Primærfelt «flttyp».

A.30. Utstyrsegenskaper og -status

 Dette punktet angir egenskaper og status for utstyr som enten er en forutsetning for å fly i 
visse luftrom eller på særskilte ruter, eller som har en betydelig innvirkning på ATC-tjenesten. 
Nærvær av en egenskap angis i reiseplanen, men kan vise seg å være uriktig eller å ha endret 
seg under flygingen. «Utstyrsegenskaper og –status» angir nåværende status.

 Status for følgende punkter skal angis:

– RVSM-evne,

– 8,33 kHz RTF-utstyr.

 Status for følgende utstyr skal angis for statsflyginger som er oppført som dette i «type 
flyging» når det ikke vites om 8,33 kHz RTF-utstyr kan brukes:

– UHF-utstyr.

A.30.1. I C A O

 Dataene skal innsettes i felttype 22-format ved bruk av det uekte feltnummeret 81.

 Det skal innsettes to elementer for hver egenskap:

– utstyrsegenskapen uttrykt som en enkelt bokstav som angitt i felttype 10 «Utstyr» i 
ICAO-reiseplanen (se tillegg 3 i referanse 1), umiddelbart etterfulgt av
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– elementskilletegn [skråstrek (/)], umiddelbart etterfulgt av

– to bokstaver som uttrykker status.

 Statusen skal uttrykkes med de av følgende indikatorer som gjelder for flygingen:

a) EQ betyr at luftfartøyet er utstyrt, og at utstyret kan brukes under flygingen,

b) NO betyr at luftfartøyet ikke er utstyrt, eller at utstyret av en eller annen grunn ikke kan 
brukes under flygingen,

c) UN betyr at det ikke vites om egenskapsvilkårene er oppfylt.

 Den første egenskapsgruppen skal innsettes rett etter skråstreken som står etter feltnummeret. 
Etterfølgende grupper skal skilles med et mellomrom. Rekkefølgen i utstyrsegenskapene har 
ingen betydning.

A.30.2. A D E X P

 Primærfelt «EQCST».»

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer i tillegg A:

a) I avsnitt A.2. tilføyes følgende oppføringer: 

Hjelpeterm Syntaks Semantikk Brukt i 
primærfelt

Brukt i 
underfelt

Brukt i 
hjelpeterm

«eqptcode 1 {ALPHANUM} 2 Kode som identifiserer en 
utstyrsegenskap. Kan være 
identisk med utstyrskoden

eqpt

eqptstatus 2 {ALPHA} 2 Verdi uttrykt med to bok-
staver som angir status for 
luftfartøyets egenskaper.

eqpt»

b) I avsnitt A.3. tilføyes følgende oppføring:

ADEXP-
primærfelt

Type Syntaks Semantikk

«eqcst b ’–’ “BEGIN” “EQCST” 1 {eqpt}  
’–’ “END” “EQCST”

Liste over koder for utstyrsegen-
skaper som hver etterfølges av en 
statusverdi som angir nåværende 
status for egenskapen»

c) I avsnitt A.4. tilføyes følgende oppføring: 

Underfelt Type Syntaks Semantikk
Brukt i 

primærfelt
Brukt i 

underfelt

«eqpt b ’–’ “EQPT” eqptcode !  
’/’ ! eqptstatus

Kode for utstyrsegen-
skap etterfulgt, av en 
statusverdi som angir 
nåværende status for 
egenskapen

eqcst»



Nr. 27/328 2.6.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

RÅDSVEDTAK

av 19. desember 2002

om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artik-
kel 16 i og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF(*)

(2003/33/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 
om deponering av avfall(1), særlig artikkel 16 og vedlegg II, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 16 i direktiv 1999/31/EF skal 
Kommisjonen vedta spesifikke kriterier og/eller prø-
vingsmetoder og tilhørende grenseverdier for hver fyll-
plasskategori.

2) Det bør fastsettes en framgangsmåte for å fastslå hvorvidt 
avfall kan mottas på fyllplasser.

3) Det bør også fastsettes grenseverdier og andre kriterier 
for mottak av avfall på de forskjellige fyllplasskatego-
rier.

4) Prøvingsmetodene som skal brukes for å fastslå hvorvidt 
avfall kan mottas på fyllplasser, bør fastsettes.

5) Fra et teknisk synspunkt er det hensiktsmessig å unnta 
avfall som produseres av utvinningsindustrien og depo-
neres på stedet, fra kriteriene og framgangsmåtene fast-
satt i vedlegget til dette vedtak.

6) Medlemsstatene bør få en passende kort overgangsperio-
de til å utvikle systemet som er nødvendig for å anvende 
dette vedtak. Medlemsstatene kan ha behov for ytterli-
gere en kort overgangsperiode for å sikre anvendelse av 
grenseverdiene. 

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er ikke i samsvar med 
uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 
75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(2). De må derfor 
vedtas av Rådet, i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i nevnte 
direktiv —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak fastsettes kriteriene og framgangsmåtene for 
mottak av avfall på fyllplasser, i samsvar med prinsippene fast-
satt i direktiv 1999/31/EF, særlig vedlegg II til direktivet.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende framgangsmåten fastsatt i nr. 1 i 
vedlegget til dette vedtak for å fastslå hvorvidt avfall kan mot-
tas på fyllplasser.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal påse at avfall mottas på en fyllplass bare 
dersom det oppfyller mottakskriteriene for den aktuelle fyll-
plasskategorien som fastsatt i nr. 2 i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 4

Prøvetakings- og prøvingsmetodene oppført i nr. 3 i vedlegget 
til dette vedtak skal brukes til å fastslå hvorvidt et bestemt 
avfall kan mottas på en fyllplass.

2005/EØS/27/50

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11, 16.1.2003, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 7.

(1) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
(2)  EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).



2.6.2005 Nr. 27/329EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 5

Uten at Fellesskapets gjeldende regelverk berøres, får kriteri-
ene og framgangsmåtene fastsatt i vedlegget til dette vedtak 
ikke anvendelse på avfall som stammer fra prospektering, 
utvinning, behandling og lagring av mineralressurser og fra 
drift av steinbrudd, når avfallet deponeres på stedet. Dersom 
avfallet ikke omfattes av Fellesskapets regelverk, skal med-
lemsstatene anvende nasjonale kriterier og framgangsmåter.

Artikkel 6

Eventuelle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette 
vedtak til den vitenskapelige og tekniske utvikling, for eksem-
pel tilpasning av parametrene i listene over grenseverdier og/
eller utarbeiding av mottakskriterier og grenseverdier for nye 
underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall, skal vedtas 
av Kommisjonen med bistand fra komiteen nedsatt i henhold 
til artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF.

Artikkel 7

1. Dette vedtak trer i kraft 16. juli 2004.

2.  Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i nr. 2 i 

vedlegget til dette vedtak senest innen 16. juli 2005.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2002.

 For Rådet

 M. FISCHER BOEL

 Formann
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VEDLEGG

KRITERIER OG FRAMGANGSMÅTER FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ FYLLPLASSER

Innledning

I dette vedlegg fastsettes den ensartede framgangsmåte for klassifisering og mottak av avfall i samsvar med vedlegg II 
i direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall («deponeringsdirektivet»).

I henhold til traktatens artikkel 176 er ingenting til hinder for at medlemsstatene opprettholder eller innfører strengere 
vernetiltak enn de som er fastsatt i dette vedlegg, forutsatt at slike tiltak er forenlige med traktaten. Tiltakene skal 
meldes til Kommisjonen. Dette kan være særlig aktuelt når det gjelder grenseverdier for kadmium og kvikksølv i nr. 2. 
Medlemsstatene kan også fastsette grenseverdier for bestanddeler som ikke er nevnt i nr. 2.

I nr. 1 i dette vedlegg fastsettes framgangsmåten for å fastslå hvorvidt avfall kan mottas på fyllplasser. Denne fram-
gangsmåten består av grunnleggende karakterisering, samsvarsprøving og kontroll på stedet, slik dette er definert i 
vedlegg II nr. 3 i deponeringsdirektivet.

I nr. 2 i dette vedlegg fastsettes mottakskriteriene for de forskjellige fyllplasskategoriene. Avfall kan mottas på en fyll-
plass bare dersom det oppfyller mottakskriteriene for den aktuelle fyllplasskategori som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg. 

I nr. 3 i dette vedlegg fastsettes de metoder som skal brukes ved prøvetaking og prøving av avfall.

I vedlegg A beskrives den sikkerhetsvurderingen som skal foretas ved lagring under jorden.

Vedlegg B er et informasjonsvedlegg som gir en oversikt over deponeringsalternativene som foreligger i henhold til 
direktivet og eksempler på mulig underinndeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall.

1. FRAMGANGSMÅTE FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ FYLLPLASSER

1.1. Grunnleggende karakterisering

 Grunnleggende karakterisering er første trinn i framgangsmåten for mottak, og består av en fullstendig karak-
terisering av avfallet gjennom innsamling av alle opplysninger som er nødvendige for en trygg disponering av 
avfallet på lang sikt. Grunnleggende karakterisering kreves for alle avfallstyper.

1.1.1. Den grunnleggende karakteriseringen har følgende funksjoner:

a) Grunnleggende opplysninger om avfallet (type og opprinnelse, sammensetning, konsistens, utlekkings-
egenskaper og – dersom de er nødvendige og foreligger – opplysninger om andre karakteristiske egenska-
per)

b) Grunnleggende opplysninger for å forstå avfallets atferd på fyllplasser, og alternativer for behandling som 
angitt i artikkel 6 bokstav a) i deponeringsdirektivet

c) Vurdering av avfallet i forhold til grenseverdier

d) Fastsettelse av nøkkelvariabler (kritiske parametrer) for samsvarsprøving og muligheter for forenklet 
samsvarsprøving (med sikte på en betydelig reduksjon av bestanddeler som skal måles, men først etter 
at de relevante opplysninger er klarlagt). Karakterisering kan gjøre det mulig å finne fram til forholdstall 
mellom grunnleggende karakterisering og resultatene av forenklede prøvingsmetoder samt hyppighet for 
samsvarsprøving

 Dersom den grunnleggende karakteriseringen av et avfall viser at det oppfyller kriteriene for en fyllplasskate-
gori som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg, anses avfallet å kunne mottas på fyllplasser i vedkommende kategori. 
Dersom dette ikke er tilfellet, kan avfallet ikke mottas på fyllplasser i denne kategorien. 

 Avfallsprodusenten eller eventuelt personen som er ansvarlig for avfallshåndteringen, er ansvarlig for å påse 
at opplysningene i karakteriseringen er riktige.

 Den driftsansvarlige skal føre et register med de opplysninger som kreves, for et tidsrom som skal fastsettes 
av medlemsstaten.
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1.1.2.  Grunnleggende krav til grunnleggende karakterisering:

a) Avfallets kilde og opprinnelse

b) Opplysninger om prosessen som produserer avfallet (beskrivelse av og kjennetegn ved råvarer og produk-
ter)

c) Beskrivelse av avfallsbehandlingen som er anvendt i samsvar med artikkel 6 bokstav a) i deponerings-
direktivet, eller en redegjørelse for grunnene til at slik behandling ikke anses som nødvendig

d) Data om avfallets sammensetning og eventuelt om utlekkingsatferden

e) Avfallets ytre preg (lukt, farge, fysisk form)

f) Kode i henhold til den europeiske avfallslisten (kommisjonsvedtak 2001/118)(1)

g) For farlig avfall ved dobbeltoppføring: relevante fareegenskaper i henhold til vedlegg III i direktiv  
91/689/EØF om farlig avfall(2)

h) Opplysninger for å godtgjøre at avfallet ikke omfattes av bestemmelsene om utelukkelse i artikkel 5 nr. 3 
i deponeringsdirektivet

i) Fyllplasskategorien der avfallet kan mottas

j) Om nødvendig, ekstra forholdsregler som skal treffes på fyllplassen

k) Kontroll av om avfallet kan resirkuleres eller gjenvinnes

1.1.3. Prøving

 Som generell regel må det foretas prøving av et avfall for å framskaffe ovennevnte opplysninger. I tillegg til 
utlekkingsatferden må avfallets sammensetning være kjent eller bestemmes ved prøving. Prøvene som brukes 
ved grunnleggende karakterisering, må alltid innbefatte dem som skal brukes ved samsvarsprøving.

 Innholdet i karakteriseringen, omfanget av den laboratorieprøving som kreves, og forholdet mellom grunnleg-
gende karakterisering og samsvarsprøving avhenger av avfallstypen. Det kan skilles mellom:

a) avfall som produseres jevnlig i samme prosess, 

b) avfall som ikke produseres jevnlig.

 Karakteriseringene nevnt under bokstav a) og b) vil gi opplysninger som kan sammenholdes direkte med 
mottakskriteriene for den aktuelle fyllplasskategorien, og i tillegg kan det gis beskrivende opplysninger (f.eks. 
konsekvensene av deponering sammen med kommunalt avfall).

a) Av f a l l  s o m  p r o d u s e r e s  j e v n l i g  i  s a m m e  p r o s e s s

 Dette er individuelle og enhetlige avfallstyper som produseres jevnlig i samme prosess, der:

— anlegget og prosessen som produserer avfallet er godt kjent, og materialene som inngår i prosessen 
og selve prosessen er vel definert,

— den driftsansvarlige for anlegget gir alle nødvendige opplysninger og underretter den driftsansvarlige 
for fyllplassen om endringer i prosessen (særlig endringer i materialet som går inn i prosessen).

 Prosessen vil ofte foregå ved ett enkelt anlegg. Avfallet kan også komme fra flere forskjellige anlegg 
dersom det kan identifiseres som én enkelt strøm med felles kjennetegn innenfor kjente grenser (f.eks. 
bunnaske fra forbrenning av kommunalt avfall).

 For slikt avfall vil den grunnleggende karakteriseringen omfatte de grunnleggende kravene oppført i nr. 
1.1.2, og særlig følgende:

— det enkelte avfalls sammensetning,

— verdiområde for og variasjon i de grunnleggende egenskaper,

— om nødvendig, avfallets utlekkingsegenskaper bestemt ved en sigevannsprøve av et parti og/eller en 
utlekkingsprøve og/eller en pH-avhengighetsprøve,

— nøkkelvariabler som skal prøves jevnlig.

(1) EFT L 47 av 16.2.2001, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 31/1994/EF (EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
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Dersom avfallet produseres i samme prosess i forskjellige anlegg, må det gis opplysninger om vurde-
ringens omfang. Det må derfor foretas et tilstrekkelig antall målinger for å vise verdiområdet for og 
variasjonen i avfallets karakteristiske egenskaper. Avfallet kan da anses som karakterisert, og skal deretter 
gjennomgå bare samsvarsprøving, med mindre det skjer betydelige endringer i produksjonsprosessen.

For avfall fra samme prosess i samme anlegg kan måleresultatene vise bare små variasjoner i avfallets 
egenskaper i forhold til de tilhørende grenseverdiene. Avfallet kan da anses som karakterisert, og skal 
deretter gjennomgå bare samsvarsprøving, med mindre det skjer betydelige endringer i produksjonspro-
sessen.

Avfall fra sorteringsanlegg eller omlastingsstasjoner for avfall og blandede avfallsstrømmer fra avfallsinn-
samlere kan ha svært varierende egenskaper. Dette må det tas hensyn til ved den grunnleggende karakte-
riseringen. Slikt avfall kan omfattes av bokstav b).

b)  Av f a l l  s o m  i k k e  p r o d u s e r e s  j e v n l i g

 Dette avfallet produseres ikke jevnlig i samme prosess i samme anlegg og inngår ikke i en godt karak-
terisert avfallsstrøm. Hvert parti med slikt avfall som produseres, må karakteriseres. Den grunnleggende 
karakteriseringen skal omfatte de grunnleggende krav til grunnleggende karakterisering. Siden hvert parti 
som produseres, må karakteriseres, er det ikke nødvendig med samsvarsprøving.

1.1.4. Tilfeller der det ikke kreves prøving

 Prøving med sikte på grunnleggende karakterisering kan sløyfes i følgende tilfeller:

a) Avfallet står på en liste over avfall som ikke krever prøving som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

b) Alle nødvendige opplysninger for den grunnleggende karakteriseringen er kjent, og behørig begrunnet på 
en måte som fullt ut oppfyller vedkommende myndighets krav.

c) Visse avfallstyper der prøving er praktisk ugjennomførbart eller der hensiktsmessige framgangsmåter for 
prøving og mottakskriterier ikke foreligger. Slike tilfeller må begrunnes og dokumenteres, også grunnene 
til at avfallet anses å kunne mottas på fyllplasser i den aktuelle kategori.

1.2.  Samsvarsprøving

Når en type avfall er vurdert til å kunne mottas på en fyllplasskategori på grunnlag av grunnleggende karakte-
risering i samsvar med nr. 1 i dette dokument, skal slikt avfall siden gjennomgå samsvarsprøving for å fastslå 
om det er i samsvar med resultatene av den grunnleggende karakteriseringen og de aktuelle mottakskriteriene 
fastsatt i nr. 2. 

Samsvarsprøvingens funksjon er å tjene som periodisk kontroll av avfallsstrømmer som produseres jevnlig. 

Hvilke parametrer som skal prøves, fastsettes ved den grunnleggende karakteriseringen. Parametrene bør være 
knyttet til opplysningene fra den grunnleggende karakteriseringen; det er bare nødvendig med en kontroll av 
kritiske parametrer (nøkkelvariabler) som fastsatt ved den grunnleggende karakteriseringen. Kontrollen må 
vise at avfallet overholder grenseverdiene for de kritiske parametrene.

Undersøkelsene som brukes ved samsvarsprøving, skal være én eller flere av dem som brukes ved den grunn-
leggende karakteriseringen. Prøvingen skal bestå av minst én sigevannsprøve av et parti. Til dette formål skal 
metodene oppført i nr. 3 brukes.

Avfall som er unntatt fra krav om prøving ved grunnleggende karakterisering i nr. 1.1.4 bokstav a) og c), er 
også unntatt fra samsvarsprøving. Avfallet må likevel undersøkes mht. samsvar med opplysninger fra annen 
grunnleggende karakterisering enn prøving.

Samsvarsprøving skal foretas minst én gang per år, og den driftsansvarlige må i alle tilfeller påse at det foretas 
samsvarsprøving i det omfang og med den hyppighet som er fastsatt ved den grunnleggende karakteriserin-
gen.

Dokumentasjonen om prøvingsresultatene skal oppbevares i et tidsrom som fastsettes av medlemsstaten.
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1.3.  Kontroll på stedet

Hvert lass med avfall som leveres til en fyllplass, skal inspiseres visuelt før og etter avlessing. Den påkrevde 
dokumentasjonen skal kontrolleres. 

For avfall som deponeres av avfallsprodusenten på en fyllplass under dennes kontroll, kan kontrollen av avfal-
let foretas på avsendelsesstedet.

Avfallet kan mottas på fyllplassen dersom det er det samme som det som har gjennomgått grunnleggende 
karakterisering og samsvarsprøving og som er beskrevet i de medfølgende dokumenter. Dersom dette ikke er 
tilfellet, skal avfallet ikke mottas.

Medlemsstatene skal fastsette prøvingskravene for kontroll på stedet, eventuelt med hensiktsmessige hurtig-
kontrollmetoder.

Det skal tas periodiske prøver ved levering. De prøver som tas ut, skal oppbevares etter at avfallet er mottatt, 
i et tidsrom som fastsettes av medlemsstaten (minst én måned, jf. artikkel 11 bokstav b) i deponeringsdirek-
tivet).

2.  KRITERIER FOR MOTTAK AV AVFALL

I dette nummer beskrives kriteriene for mottak av avfall på de forskjellige fyllplasskategoriene, herunder 
kriteriene for lagring under jorden.

Under visse omstendigheter kan det tillates inntil tre ganger høyere grenseverdier for de enkelte parametrene 
omhandlet i dette nummer (unntatt oppløst organisk karbon (DOC) i nr. 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 og 2.4.1, BTEX, 
PCB og mineralolje i nr. 2.1.2.2, totalt organisk karbon (TOC) og pH i nr. 2.3.2 og glødetap og/eller TOC 
i nr. 2.4.2, og med en begrensning av den mulige økningen i grenseverdien for TOC i nr. 2.1.2.2 til bare to 
ganger grenseverdien), dersom:

— vedkommende myndighet etter vedtak i det enkelte tilfelle gir tillatelse for nærmere angitt avfall for mot-
taksfyllplassen, under hensyn til særtrekk ved fyllplassen og omgivelsene, og

— utslipp (herunder av sigevann) fra fyllplassen, under hensyn til grensene for de tilsvarende parametrene 
omhandlet i dette nummer, ikke vil utgjøre noen ytterligere risiko for miljøet i henhold til en risikovurde-
ring.

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen rapport om det årlige antall tillatelser som gis etter denne bestemmelse. 
Rapportene skal sendes Kommisjonen med tre års mellomrom som ledd i rapporteringen om gjennomføringen 
av deponeringsdirektivet i samsvar med bestemmelsene i direktivets artikkel 15.

Medlemsstatene skal fastsette kriterier for samsvar med grenseverdiene fastsatt i dette nummer.

2.1. Kriterier for fyllplasser for inert avfall

2.1.1. Liste over avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall uten prøving

Avfall på nedenstående liste antas å oppfylle kriteriene fastsatt i definisjonen av inert avfall i artikkel 2 bokstav 
e) i deponeringsdirektivet og kriteriene oppført i nr. 2.1.2. Avfallet kan mottas uten prøving på en fyllplass 
for inert avfall.

Avfallet må stamme fra én enkelt strøm (én enkelt kilde) med én avfallstype. Forskjellige avfallstyper som står 
på listen, kan mottas sammen dersom de stammer fra samme kilde.

Ved mistanke om forurensning (enten på grunnlag av visuell kontroll eller kunnskap om avfallets opprinnelse) 
bør det utføres prøving, eller avfallet bør avvises. Dersom avfallet på listen er forurenset eller inneholder 
annet materiale eller andre stoffer, f.eks. metaller, asbest, plast, kjemikalier, osv. i et omfang som øker risikoen 
forbundet med avfallet tilstrekkelig til å berettige disponering i andre fyllplasskategorier, kan de ikke mottas 
på en fyllplass for inert avfall.

Dersom det er tvil om hvorvidt avfallet samsvarer med definisjonen av inert avfall i artikkel 2 bokstav e) i 
deponeringsdirektivet og kriteriene oppført i nr. 2.1.2, eller om at avfallet ikke er forurenset, må det utføres 
prøving. Til dette formål skal metodene oppført i nr. 3 brukes.
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Kode i EAL Beskrivelse Restriksjoner

1011 03 Glassfiberavfall Bare uten organiske bindemidler

1501 07 Emballasje av glass

1701 01 Betong Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 02 Murstein Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 03 Takstein og keramikk Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 07 Blandinger av betong, 
murstein, takstein og 
keramikk

Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1702 02 Glass 

1705 04 Jord og stein Unntatt jordsmonn, torv; unntatt jord og stein fra 
forurensede steder

1912 05 Glass

2001 02 Glass Bare separat innsamlet glass

2002 02 Jord og stein Bare fra hage- og parkavfall; unntatt jordsmonn, torv

(*) Utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid: med lavt innhold av andre typer materialer (som metall, plast, jord, organiske 
stoffer, tre, gummi osv.). Avfallets opprinnelse må være kjent. 

–  Ikke noe avfall fra bygge- og rivingsarbeid fra bygninger som er forurenset med uorganiske eller organiske farlige stoffer, 
f.eks. pga. produksjonsprosesser i byggingen, jordforurensning, lagring og bruk av plantevernmidler eller andre farlige 
stoffer osv., med mindre det gjøres klart at den revne bygningen ikke var betydelig forurenset.

–  Ikke noe avfall fra bygge- og rivingsarbeid fra bygninger som er behandlet, belagt eller malt med materialer som 
inneholder farlige stoffer i betydelige mengder.

 Avfall som ikke står på denne listen, må prøves som fastsatt i nr. 1 for å fastslå om det oppfyller kriteriene for 

avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall som fastsatt i nr. 2.1.2.

2.1.2. Grenseverdier for avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall

2.1.2.1. G r e n s e v e r d i e r  f o r  u t l e k k i n g

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall, og er 

beregnet som forholdet mellom flytende og fast stoff (L/S) ved henholdsvis 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp 

og direkte uttrykt i mg/l for C0 (i det første eluatet ved utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Medlemsstatene 

bestemmer hvilken prøvingsmetode og tilhørende grenseverdier i tabellen som skal brukes.

Bestanddel
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,1 0,5 0,06

Ba 7 20 4

Cd 0,03 0,04 0,02

Cr totalt 0,2 0,5 0,1

Cu 0,9 2 0,6
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Bestanddel
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Hg 0,003 0,01 0,002

Mo 0,3 0,5 0,2

Ni 0,2 0,4 0,12

Pb 0,2 0,5 0,15

Sb 0,02 0,06 0,1

Se 0,06 0,1 0,04

Zn 2 4 1,2

Klorid 550 800 460

Fluorid 4 10 2,5

Sulfat 560(*) 1 000(*) 1 500

Fenoltall 0,5 1 0,3

DOC(**) 240 500 160

TDS(***) 2 500 4 000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for sulfat, kan det likevel anses å oppfylle mottakskriteriene dersom 
utlekkingen ikke overstiger noen av følgende verdier: 1 500 mg/l som C0 ved L/S = 0,1 l/kg og 6 000 mg/kg ved L/S 
= 10 l/kg. Det vil være nødvendig å bruke en utlekkingsprøve for å fastsette grenseverdien ved L/S = 0,1 l/kg under 
innledende likevektsforhold, mens verdien ved L/S = 10 l/kg kan fastsettes enten ved en sigevannsprøve av et parti 
eller ved en utlekkingsprøve under forhold tilnærmet like lokal likevekt.

(**)   Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på mellom 7,5 and 8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene 
for DOC dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 500 mg/l. (Det foreligger utkast til metode basert 
på prEN 14429).

(***) Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

2.1.2.2 G r e n s e v e r d i e r  f o r  t o t a l i n n h o l d  a v  o r g a n i s k e  p a r a m e t r e r

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.1.2.1 må inert avfall også overholde følgende grenseverdier:

Parameter Verdi 
mg/kg

TOC (totalt organisk karbon) 30 000(*)

BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener) 6

PCB (polyklorerte bifenyler, 7 forbindelser) 1

Mineralolje (C10 til C40) 500

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) Medlemsstatene fastsetter grenseverdi

(*) For jord kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien på 500 mg/kg overholdes for 
oppløst organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved jordsmonnets egen pH eller ved en pH-verdi mellom 7,5 og 8,0.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/336 2.6.2005

2.2. Mottakskriterier for fyllplasser for ikke-farlig avfall

 Medlemsstatene kan opprette underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall.

 I dette vedlegg fastsettes bare grenseverdier for ikke-farlig avfall som deponeres i samme celle som stabilt, 
ikke-reaktivt farlig avfall.

2.2.1. Avfall som kan mottas på fyllplasser for ikke-farlig avfall uten prøving

 Kommunalt avfall i henhold til artikkel 2 bokstav b) i deponeringsdirektivet som er klassifisert som ikke-farlig 
avfall i kapittel 20 i den europeiske avfallslisten (EAL), separat innsamlede ikke-farlige fraksjoner av hushold-
ningsavfall og de samme ikke-farlige materialer av annen opprinnelse kan mottas uten prøving på fyllplasser 
for ikke-farlig avfall.

 Avfallet kan ikke mottas dersom det ikke har gjennomgått forhåndsbehandling i samsvar med artikkel 6 bok-
stav a) i deponeringsdirektivet, eller dersom det er forurenset i et omfang som øker risikoen forbundet med 
avfallet tilstrekkelig til å berettige at det disponeres i andre anlegg.

 Det kan ikke mottas i celler der stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall mottas i henhold til artikkel 6 bokstav c) iii) 
i deponeringsdirektivet.

2.2.2. Grenseverdier for ikke-farlig avfall

 Nedenstående grenseverdier gjelder for granulært ikke-farlig avfall som mottas i samme celle som stabilt, 
ikke-reaktivt farlig avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte 
uttrykt i mg/l for C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt 
avfall som ikke er monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilken prøvingsmetode (se nr. 3) og tilhørende 
grenseverdier som skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,4 2 0,3

Ba 30 100 20

Cd 0,6 1 0,3

Cr totalt 4 10 2,5

Cu 25 50 30

Hg 0,05 0,2 0,03

Mo 5 10 3,5

Ni 5 10 3

Pb 5 10 3

Sb 0,2 0,7 0,15

Se 0,3 0,5 0,2

Zn 25 50 15

Klorid 10 000 15 000 8 500
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Fluorid 60 150 40

Sulfat 10 000 20 000 7 000

DOC(*) 380 800 250

TDS(**) 40 000 60 000

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC 
dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 800 mg/kg. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 
14429)

(**)  Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå samme miljøvernnivå som det som 
sikres ved ovenstående grenseverdier.

2.2.3. Gipsavfall

 Ikke-farlige gipsbaserte materialer bør disponeres bare på fyllplasser for ikke-farlig avfall, i celler der det ikke 
mottas noe biologisk nedbrytbart avfall. Grenseverdiene for TOC og DOC angitt i henholdsvis nr. 2.3.2 og 
2.3.1 gjelder for avfall som deponeres sammen med gipsbaserte materialer.

2.3. Kriterier for farlig avfall som kan mottas på fyllplasser for ikke-farlig avfall i henhold til artikkel 6 
bokstav c) iii

 Med «stabilt, ikke-reaktivt avfall» menes avfall hvis utlekkingsatferd ikke vil endre seg til det verre på lang 
sikt under normale fyllplassforhold eller ved forutsigbare ulykker:

— i selve avfallet (for eksempel ved biologisk nedbryting)

— under påvirkning fra langsiktige forhold i omgivelsene (for eksempel vann, luft, temperatur, mekaniske 
begrensninger)

— ved påvirkning fra annet avfall (herunder avfallsprodukter som sigevann og gass).

2.3.1. Grenseverdier for utlekking

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for granulært farlig avfall som kan mottas på fyllplasser for 
ikke-farlig avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte uttrykt i 
mg/l for C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt avfall som 
ikke er monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilke prøvingsmetoder og tilhørende grenseverdier som 
skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,4 2 0,3

Ba 30 100 20

Cd 0,6 1 0,3

Cr totalt 4 10 2,5
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Cu 25 50 30

Hg 0,05 0,2 0,03

Mo 5 10 3,5

Ni 5 10 3

Pb 5 10 3

Sb 0,2 0,7 0,15

Se 0,3 0.5 0,2

Zn 25 50 15

Klorid 10 000 15 000 8 500

Fluorid 60 150 40

Sulfat 10 000 20 000 7 000

DOC(*) 380 800 250

TDS(**) 40 000 60 000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC 
dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 800 mg/l. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 
14429).

(**)   Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå det samme miljøvernnivå som det 
som sikres ved ovennevnte grenseverdier.

2.3.2. Andre kriterier

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.3.1 må granulært avfall oppfylle følgende kriterier:

Parameter Verdi

TOC (totalt organisk karbon) 5 % (*)

pH Minst 6

ANC (syrenøytraliserende evne) Må vurderes 

(*) Dersom denne verdien ikke overholdes, kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, 
forutsatt at grenseverdien på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S = 10 l/kg, enten ved materialets 
egen pH eller ved en pH-verdi på mellom 7,5 og 8,0.

 Medlemsstatene må fastsette kriterier for å sikre at avfallet har tilstrekkelig fysisk stabilitet og bæreevne.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for å sikre at farlig monolittisk avfall er stabilt og ikke-reaktivt før  
mottak på fyllplasser for ikke-farlig avfall.
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2.3.3. Asbestavfall

Asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestavfall kan deponeres på fyllplasser for ikke-farlig avfall 
i samsvar med artikkel 6 bokstav c) iii) i deponeringsdirektivet uten prøving.

Følgende krav må oppfylles på fyllplasser som mottar asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestav-
fall:

— avfallet må ikke inneholde andre farlige stoffer enn bundet asbest, herunder fibrer som er bundet av et 
bindemiddel eller emballert i plast,

— fyllplassen skal motta bare asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestavfall. Slikt avfall kan 
også deponeres i en egen celle på en fyllplass for ikke-farlig avfall, dersom cellen er tilstrekkelig inneslut-
tet,

— for å unngå spredning av fibrer skal deponeringssonen daglig og før hver komprimeringsoperasjon tildek-
kes med egnet materiale og, dersom avfallet ikke er emballert, overrisles regelmessig,

— det skal legges et endelig toppdekke på fyllplassen eller cellen for å hindre spredning av fibrer,

— det skal ikke utføres noe arbeid på fyllplassen eller cellen som kan føre til utslipp av fibrer (f.eks. boring 
av hull),

— etter avslutning skal det finnes en plan som viser fyllplassens eller cellens beliggenhet, med opplysning 
om at det er deponert asbestavfall der,

— det skal treffes egnede tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at fyllplassen er avsluttet, for å 
unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet.

For fyllplasser som mottar bare asbestholdige byggematerialer, kan kravene fastsatt i vedlegg I nr. 3.2 og 3.3 
i deponeringsdirektivet reduseres dersom ovennevnte krav er oppfylt.

2.4. Mottakskriterier for fyllplasser for farlig avfall

2.4.1. Grenseverdier for utlekking

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for granulært avfall som kan mottas på fyllplasser for farlig 
avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte uttrykt i mg/l for 
C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt avfall som ikke er 
monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilke prøvingsmetoder og tilhørende grenseverdier i tabellen 
som skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 6 25 3

Ba 100 300 60

Cd 3 5 1,7

Cr totalt 25 70 15

Cu 50 100 60

Hg 0,5 2 0,3

Mo 20 30 10

Ni 20 40 12

Pb 25 50 15
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Sb 2 5 1

Se 4 7 3

Zn 90 50 60

Klorid 17 000 25 000 15 000

Fluorid 200 500 120

Sulfat 25 000 50 000 17 000

DOC (*) 480 1 000 320

TDS (**) 70 000 10 0000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH, kan det som et 
alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom 
resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 1 000 mg/kg. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 14429)

(**)  Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå samme miljøvernnivå som det som 
sikres ved ovennevnte grenseverdier.

2.4.2. Andre kriterier

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking fastsatt i nr. 2.4.1 må farlig avfall oppfylle følgende tilleggskriterier:

Parameter Verdier

Glødetap (*) 10 % 

TOC (*) 6 % (**)

ANC (syrenøytraliserende evne) Må vurderes 

(*) Enten glødetap eller TOC må brukes.
(**) Dersom denne verdien overskrides, kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien 

på 1 000 mg/kg overholdes for totalt organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved materialets egen pH eller ved en pH-
verdi på mellom 7,5 og 8,0.

2.5. Kriterier for lagring under jorden

For mottak av avfall i anlegg for lagring under jorden må det foretas en stedsspesifikk sikkerhetsvurdering 
som definert i vedlegg A. Avfall kan mottas bare dersom det er forenlig med den stedsspesifikke sikkerhets-
vurderingen.

Ved underjordiske lagringsanlegg for inert avfall kan det bare mottas avfall som oppfyller kriteriene i nr. 2.1.

Ved underjordiske lagringsanlegg for ikke-farlig avfall kan det bare mottas avfall som oppfyller kriteriene i 
nr. 2.2 eller nr. 2.3.

Ved underjordiske lagringsanlegg for farlig avfall kan avfall mottas bare dersom det er forenlig med den steds-
spesifikke sikkerhetsvurderingen. I slike tilfeller gjelder ikke kriteriene i nr. 2.4. Avfallet må likevel håndteres 
i henhold til framgangsmåten for mottak fastsatt i nr. 1.
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3. PRØVETAKINGS- OG PRØVINGSMETODE

 Prøvetaking og prøving for grunnleggende karakterisering og samsvarsprøving skal utføres av uavhengige og 
kvalifiserte personer og institusjoner. Laboratoriene må ha dokumentert erfaring i avfallsprøving og -analyse 
og et effektivt kvalitets-sikringssystem.

 Medlemsstatene kan bestemme at:

1) prøvetakingen kan foretas av avfallsprodusentene eller de driftsansvarlige, forutsatt at uavhengige perso-
ner eller organer fører tilstrekkelig tilsyn med at målene i dette vedtak oppnås,

2) prøvingen av avfallet kan foretas av avfallsprodusentene eller de driftsansvarlige dersom de har iverksatt 
et egnet kvalitetssikringssystem som omfatter uavhengig periodisk kontroll.

 Så lenge det ikke foreligger en CEN-standard i form av en formell europeisk standard (EN), skal medlems-
statene bruke enten nasjonale standarder eller framgangsmåter, eller utkastet til CEN-standard når den har nådd 
prEN-stadiet.

 Følgende metoder skal brukes:

 P r ø v e t a k i n g

 For prøvetaking av avfall — for grunnleggende karakterisering, samsvarsprøving og kontroll på stedet — skal 
det utarbeides en prøvetakingsplan i samsvar med del 1 i prøvetakingsstandarden som for tiden utarbeides av 
CEN.

 G e n e r e l l e  a v f a l l s e g e n s k a p e r

 EN 13137 Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) i avfall, slam og sedimenter

prEN 14346  Beregning av tørrstoffinnhold ved bestemmelse av innhold av tørre restprodukter eller vann

U t l e k k i n g s p r ø v e r

prEN 14405 Undersøkelse av utlekkingsatferd – oppstrøms utlekkingsprøve (Oppstrøms 
utlekkingsprøve for uorganiske bestanddeler)

EN 12457/1-4 Utlekking – samsvarsprøve av utlekking av granulært avfallsmateriale og slam:

Del 1: L/S = 2 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 2: L/S = 10 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 3: L/S = 2 og 8 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 4: L/S = 10 l/kg, partikkelstørrelse < 10 mm

B i o l o g i s k  n e d b r y t i n g  a v  r å a v f a l l

EN 13657  Nedbryting for påfølgende bestemmelse av andelen av elementer som er løselige i kongevann 
(Delvis nedbryting av det faste avfallet før elementanalyse, med silikatstrukturen intakt)

EN 13656  Mikrobølgeassistert nedbryting med hydrofluorsyre- (HF), salpetersyre- (HNO3) og 
saltsyreblanding (HCl) for påfølgende bestemmelse av elementer (Total nedbryting av det 
faste avfallet før elementanalyse)

A n a l y s e

ENV 12506  Analyse av eluater – Bestemmelse av pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, No2, Pb, 
totalt S, SO4, V og Zn (Analyse av uorganiske bestanddeler av fast avfall og/eller av avfallets 
eluat; større elementer, mindre elementer og sporstoffer)

ENV 13370  Analyse av eluater – Bestemmelse av ammonium, AOX, ledningsevne, Hg, fenoltall, TOC, 
lett utløselig CN, F (Analyse av uorganiske bestanddeler av fast avfall og/eller avfallets eluat 
(anioner))

prEN 14039 Bestemmelse av hydrokarboninnhold i verdiområdet C10-C40 ved gasskromatografi

 Denne listen vil bli endret når det foreligger flere CEN-standarder.

 Når det gjelder prøver og analyser som det ikke foreligger CEN-metoder for (foreløpig), må metodene som 
brukes, være godkjent av vedkommende myndigheter.
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Vedlegg A

SIKKERHETSVURDERING VED MOTTAK AV AVFALL FOR LAGRING UNDER JORDEN

1. SIKKERHETSPRINSIPPER FOR LAGRING UNDER JORDEN: ALLE TYPER

1.1. Betydningen av den geologiske barrieren

Isolering av avfall fra biosfæren er det endelige målet med disponering av avfall ved lagring under jorden. 
Avfallet, den geologiske barrieren og hulrommene, herunder eventuelle kunstige konstruksjoner, utgjør et 
system som sammen med alle andre tekniske forhold må oppfylle de tilhørende kravene.

For at kravene i rammedirektivet om vann (2000/60/EF) skal være oppfylt, må det påvises at anlegget er sik-
kert på lang sikt (se nr. 1.2.7). Artikkel 11 nr. 3 bokstav j) i direktiv 2000/60/EF inneholder et generelt forbud 
mot direkte utslipp av forurensende stoffer til grunnvann. I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i direktiv 2000/60/EF 
pålegges medlemsstatene å treffe tiltak for å hindre forringelse av tilstanden i alle grunnvannsforekomster.

1.2. Stedsspesifikk risikovurdering

Ved vurdering av risiko skal følgende kartlegges:

— faren (i dette tilfelle det deponerte avfallet),

— resipientene (i dette tilfellet biosfæren og eventuelt grunnvannet),

— via hvilke veier stoffene fra avfallet kan nå biosfæren, og

— hvilke konsekvenser stoffene som kan nå biosfæren, kan medføre.

Mottakskriteriene for lagring under jorden skal baseres bl.a. på analysen av berggrunnen på stedet. Det må 
derfor påvises at ingen av tilstandene knyttet til stedet som er nevnt i vedlegg I i deponeringsdirektivet, er 
relevante (med unntak som fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 i nevnte vedlegg).

Mottakskriteriene for lagring under jorden kan bare baseres på de lokale forhold. Dette forutsetter at det påvi-
ses at grunnen geologisk sett egner seg for slik lagring, dvs. at det foretas en samlet vurdering av risikoene 
knyttet til inneslutning der det tas hensyn til hele avfallssystemet, kunstige konstruksjoner og hulrom samt 
berggrunnen.

Den stedsspesifikke risikovurderingen for anlegget må utføres både for driftsfasen og for etterdriftsfasen. Ut 
fra disse vurderinger kan de nødvendige kontroll- og sikkerhetstiltak fastlegges og mottakskriteriene utarbei-
des.

Det skal utarbeides en integrert virkningsvurdering, som skal omfatte følgende punkter:

1) geologisk vurdering,

2) geomekanisk vurdering,

3) hydrogeologisk vurdering,

4) geokjemisk vurdering,

5) vurdering av virkningen på biosfæren,

6) vurdering av driftsfasen,

7) langsiktig vurdering,

8) vurdering av virkningen på alle overflateanlegg på stedet.

1.2.1. Geologisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av eller inngående kunnskap om stedets geologi. Dette omfatter undersø-
kelser og analyser av bergarter, jordsmonn og topografi. Den geologiske vurderingen bør klarlegge hvor egnet 
stedet er for lagring under jorden. Beliggenheten, hyppigheten og strukturen til eventuelle forkastninger eller 
sprekkdannelser i omkringliggende geologiske lag og den mulige virkningen av seismisk aktivitet på disse 
strukturene bør tas med. Alternativ lokalisering bør vurderes.
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1.2.2. Geomekanisk vurdering

 Hulrommenes stabilitet må klarlegges ved hensiktsmessige undersøkelser og prognoser. Det deponerte avfallet 
må inngå i denne vurderingen. Prosessene bør analyseres og dokumenteres på systematisk måte. 

 Følgende bør påvises:

1) at det under og etter dannelsen av hulrommene ikke ventes noen større deformering, verken i selve hul-
rommet eller på jordoverflaten, som vil kunne påvirke driftsforholdene i det underjordiske lagringsstedet 
negativt eller utgjøre en vei til biosfæren,

2) at hulrommets bæreevne er tilstrekkelig til å hindre at det raser sammen under driften,

3)  at det deponerte materialet må ha den nødvendige stabilitet som er forenlig med de geomekaniske egen-
skapene til bergartene på stedet.

1.2.3. Hydrogeologisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av de hydrauliske egenskapene for å vurdere mønsteret i grunnvanns-
strømmene i de omkringliggende lag, på grunnlag av opplysninger om bergmassens hydrauliske ledningsevne, 
sprekker og de hydrauliske gradientene. 

1.2.4. Geokjemisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av berggrunnen og grunnvannssammensetningen for å vurdere den 
nåværende grunnvannssammensetningen og dens mulige utvikling over tid, hva slags og hvor mye sprekkfyl-
lingsmineraler som finnes, samt en mineralogisk mengdebeskrivelse av berggrunnen. Virkningen av variasjon 
på det geokjemiske systemet bør vurderes.

1.2.5. Vurdering av virkningen på biosfæren

 Det kreves en undersøkelse av den biosfæren som kan bli påvirket av lagring under jorden. Lokale naturlige 
bakgrunnsnivåer for relevante stoffer bør fastlegges.

1.2.6. Vurdering av driftsfasen

 For driftsfasen bør analysen vise følgende:

1. hulrommenes stabilitet som i nr. 1.2.2 ovenfor,

2. at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for at det danner seg en vei mellom avfallet og biosfæren,

3. at det ikke foreligger noen uakseptable risikoer som berører driften av anlegget.

 Ved påvisning av driftsmessig sikkerhet må det utføres en systematisk analyse av driften av anlegget på 
grunnlag av spesifikke data om avfallsbeholdningen, ledelsen av anlegget og driftsplanen. Det skal påvises at 
avfallet ikke vil reagere kjemisk eller fysisk med berggrunnen på en måte som vil kunne svekke dens styrke og 
tetthet og utgjøre en fare for selve lagringen. Av disse grunner bør det, foruten avfall som er forbudt etter artik-
kel 5 nr. 3 i deponeringsdirektivet, ikke mottas avfall som kan spontanforbrenne under de aktuelle lagringsfor-
hold (temperatur, fuktighet), gassformige produkter, flyktig avfall og innsamlet avfall i form av uidentifiserte 
blandinger.

 Særskilte hendelser som vil kunne føre til at det utvikles en vei mellom avfallet og biosfæren i driftsfasen, 
bør kartlegges. De forskjellige typer mulige driftsrisikoer bør oppsummeres i særskilte kategorier og mulige 
virkninger av dem vurderes. Det bør påvises at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for at det lagrede 
avfallet vil komme i kontakt med biosfæren. Det bør finnes beredskapsplaner.

1.2.7. Langsiktig vurdering

 For å nå målene med bærekraftig deponering bør risikovurderingen være langsiktig. Det må bringes på det rene 
at det ikke vil dannes noen veier til biosfæren på lang sikt i etterdriftsfasen.
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 Barrierene på lagringsstedet under jorden (f.eks. avfallskvaliteten, kunstige konstruksjoner, tilbakefylling og 
tetning av sjakter og borehull), berggrunnens atferd, de omkringliggende lagene og de overliggende lagene bør 
vurderes kvantitativt på lang sikt og på grunnlag av stedsspesifikke data eller tilstrekkelig forsiktige antakel-
ser. Det bør tas hensyn til geokjemiske og geohydrologiske forhold som grunnvannsstrømmer (se nr. 1.2.3 og 
1.2.4), barrierens effektivitet, naturlig svekkelse samt utlekking fra det deponerte avfallet.

 Den langsiktige sikkerheten ved lagring under jorden bør påvises ved en sikkerhetsvurdering som omfatter 
en beskrivelse av utgangssstatus på et konkret tidspunkt (f.eks. avslutningstidspunktet) og et scenario med 
prognoser for viktige endringer som forventes over geologisk tid. Endelig bør konsekvensene av utslipp av 
relevante stoffer fra underjordisk lagring vurderes i forskjellige scenarier for den mulige langsiktige utviklin-
gen av biosfæren, geosfæren og det underjordiske lagringsstedet.

 Det bør ikke tas hensyn til beholdere og innvendig kledning i hulrom ved vurderingen av de langsiktige risiko-
ene på fyllplasser på grunn av deres begrensede levetid.

1.2.8. Konsekvensvurdering for mottaksanlegg på overflaten

 Selv om avfallet som mottas på fyllplassen, skal deponeres under overflaten, vil det bli lesset av, prøvd og 
eventuelt lagret på overflaten før det plasseres på det endelige bestemmelsesstedet. Mottaksanleggene må 
være konstruert og må drives på en måte som vil hindre skade på menneskers helse og det lokale miljø. De må 
oppfylle samme krav som alle andre anlegg for mottak av avfall.

1.2.9. Vurdering av andre risikoer

 Av hensyn til vern av arbeidstakere bør avfall deponeres bare i underjordiske anlegg som er trygt atskilt fra 
gruvevirksomhet. Avfall bør ikke mottas dersom det inneholder eller kan produsere farlige stoffer som kan 
skade menneskers helse, f.eks. bakterier som kan framkalle overførbare sykdommer.

2. MOTTAKSKRITERIER FOR LAGRING UNDER JORDEN: ALLE TYPER

2.1. Avfall som er utelukket

 I lys av nr. 1.2.1-1.2.8 ovenfor må avfall som kan gjennomgå uønsket fysisk, kjemisk eller biologisk forand-
ring etter at det er deponert, ikke disponeres på et underjordisk lagringssted. Dette omfatter følgende:

a) avfall oppført i artikkel 5 nr. 3 i deponeringsdirektivet,

b) avfall og avfallsbeholdere som kan reagere med vann eller med berggrunnen under de gitte lagringsfor-
hold og føre til:

— endring i volum,

— produksjon av selvantennelige, giftige eller eksplosive stoffer eller gasser, eller

— andre reaksjoner som kan utgjøre en fare for driftssikkerheten og/eller barrierens tetthet.

 Avfall som kan reagere med annet avfall, må defineres og klassifiseres i grupper ut fra forenlighet; de 
forskjellige forenlighetsgruppene må holdes fysisk atskilt på lagringsstedet.

c) avfall som er biologisk nedbrytbart,

d) avfall som har stram lukt,

e) avfall som kan produsere en giftig eller eksplosiv blanding av gass og luft. Dette gjelder særlig avfall 
som:

—  forårsaker giftige gasskonsentrasjoner pga. partialtrykket fra bestanddelene,

—  når det er mettet inne i en beholder, danner konsentrasjoner som er høyere enn 10 % av konsentrasjo-
nen som svarer til nedre eksplosjonsgrense,

f) avfall som ikke har tilstrekkelig stabilitet til å samsvare med de geomekaniske forholdene,

g) avfall som er selvantennelig eller kan spontanforbrenne under de gitte lagringsforhold, gassformige pro-
dukter, flyktig avfall, innsamlet avfall i form av uidentifiserte blandinger,

h) avfall som kan inneholde eller vil kunne produsere bakterier som framkaller overførbare sykdommer 
(allerede fastsatt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c) i deponeringsdirektivet).
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2.2. Lister over avfall som egner seg for lagring under jorden

Inert avfall, farlig og ikke-farlig avfall som ikke er utelukket i henhold til nr. 2.1 og 2.2, kan egne seg for 
lagring under jorden.

Medlemsstatene kan opprette lister over avfall som kan mottas i anlegg for lagring under jorden i samsvar med 
kategoriene fastsatt i artikkel 4 i deponeringsdirektivet.

2.3. Stedsspesifikk risikovurdering

Før avfall kan mottas ved et bestemt anlegg, må det ha gjennomgått en stedsspesifikk risikovurdering.

De stedsspesifikke vurderingene beskrevet i nr. 1.2 for avfall som kan mottas i anlegg for lagring under jor-
den, bør vise at isoleringen fra biosfæren er på et akseptabelt nivå. Kriteriene må overholdes under de gitte 
lagringsforhold.

2.4. Mottaksvilkår

Avfallet kan bare deponeres i anlegg for lagring under jorden som er trygt atskilt fra gruvevirksomhet.

Avfall som kan reagere med annet avfall, må defineres og klassifiseres i grupper ut fra forenlighet; de forskjel-
lige forenlighetsgruppene må holdes fysisk atskilt på lagringsstedet.

3. ANDRE BETRAKTNINGER: SALTGRUVER

3.1. Betydningen av den geologiske barrieren

I sikkerhetsprinsippene for saltgruver har berggrunnen som omgir avfallet en dobbelt rolle:

— det fungerer som vertsberg som avfallet innkapsles i,

— sammen med over- og underliggende impermeable berglag (f.eks. anhydritt), fungerer det som en geo-
logisk barriere som skal hindre at det kommer inn grunnvann på fyllplassen, og om nødvendig at det 
slippes ut væske eller gass fra deponeringsområdet. Dersom denne geologiske barrieren er gjennomhullet 
av sjakter og borehull, må disse være tettet under driften av anlegget for å sikre mot vanninntrenging, 
og må stenges hermetisk når anlegget for lagring under jorden ikke lenger er i drift. Dersom det foregår 
mineralutvinning også etter at fyllplassen er avsluttet, må deponeringsområdet tettes med en hydraulisk 
impermeabel avsperringsmur som er konstruert i forhold til det beregnede hydrauliske driftstrykket som 
svarer til dybden, slik at vann som eventuelt siver inn i gruven mens den ennå er i drift, ikke kan trenge 
videre og inn i deponeringsområdet,

— i saltgruver anses det at saltet gir total inneslutning. Avfallet vil komme i kontakt med biosfæren bare ved 
en ulykke eller en hendelse i geologisk tid, som bevegelser i jordskorpen eller erosjon (for eksempel i 
forbindelse med en heving av havnivået). Det er ikke sannsynlig at avfallet forandrer seg under lagring, 
og konsekvensene av slike sviktscenarier må vurderes.

3.2. Langsiktig vurdering

Påvisning av langsiktig sikkerhet ved underjordisk deponering i steinsalt bør hovedsakelig foretas ved å 
betrakte steinsaltgrunnen som barriereberg. Steinsalt oppfyller kravet om å være impermeabelt for gass og 
væsker, å kunne innkapsle avfallet på grunn av sin konvergente atferd og å inneslutte det fullstendig ved slut-
ten av omdanningsprosessen.

Den konvergente atferden til steinsalt er dermed ikke i strid med kravet om stabile hulrom i driftsfasen. 
Stabilitet er viktig for å garantere driftsmessig sikkerhet og for å bevare tettheten i den geologiske barrieren 
i ubegrenset tid, slik at biosfæren har kontinuerlig beskyttelse. Avfallet bør isoleres permanent fra biosfæren. 
Kontrollert innsynking av det overliggende laget eller andre defekter over lang tid kan godtas bare dersom det 
kan klarlegges at det bare vil forekomme bruddfrie forandringer, at tettheten i den geologiske barrieren vil bli 
bevart, og at det ikke vil danne seg noen veier der vann kan komme i kontakt med avfallet, eller avfallet eller 
avfallsbestanddeler nå ut til biosfæren.

4. ANDRE BETRAKTNINGER: HARD BERGGRUNN

Med «dyplagring i hard berggrunn» menes lagring under jorden på flere hundre meters dyp i berggrunn som 
består av forskjellige størkningsbergarter som granitt eller gneis, men også kan omfatte sedimentære bergarter 
som kalkstein og sandstein.
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4.1. Sikkerhetsprinsipper

Dyplagring i hard berggrunn er en mulig metode til å unngå å belaste framtidige generasjoner med ansvaret 
for avfallet, da lagringssteder av denne type bør ha en passiv konstruksjon som gjør dem vedlikeholdsfrie. 
Videre bør konstruksjonen ikke hindre gjenvinning av avfallet eller muligheten til å treffe korrigerende tiltak i 
framtiden. Den bør også være laget for å sikre at negative miljøvirkninger eller farer forårsaket av nåværende 
generasjoners aktivitet ikke går ut over framtidige generasjoner.

I sikkerhetsprinsippene for underjordisk deponering av avfall er hovedideen at avfallet isoleres fra biosfæren, 
samt at eventuelle forurensende stoffer som lekker ut fra avfallet, fortynnes naturlig. For visse typer farlige 
stoffer og avfall er det klarlagt et behov for å beskytte samfunnet og miljøet mot vedvarende påvirkning over 
lange tidsforløp. Lange tidsforløp betyr flere tusen år. Slike vernenivåer kan oppnås ved dyplagring i hard 
berggrunn. Et dypt lagringssted for avfall i hard berggrunn kan plasseres enten i en nedlagt gruve eller i et 
nytt lagringsanlegg. 

 Ved lagring i hard berggrunn er total inneslutning ikke mulig. I slike tilfeller må et anlegg for lagring under 
jorden utformes slik at naturlig fortynning i de omkringliggende lagene demper virkningen av forurensende 
stoffer i en slik grad at disse ikke har noen uopprettelige negative virkninger på miljøet. Dette betyr at det 
nærmeste miljøets evne til å fortynne og bryte ned forurensende stoffer vil avgjøre hvorvidt utslipp fra et slikt 
anlegg kan godtas.

 For at kravene i rammedirektivet om vann (2000/60/EF) skal være oppfylt, må det påvises at anlegget er sik-
kert på lang sikt (se nr. 1.2.7). Hvor godt et dyplagringssystem fungerer, må vurderes på en helhetlig måte 
under hensyn til hvor godt systemets forskjellige komponenter virker sammen. I et dyplagringssted i hard berg-
grunn vil lagringen skje under grunnvannsspeilet. I artikkel 11 nr. 3 bokstav j) i direktivet settes det et generelt 
forbud mot direkte utslipp av forurensende stoffer til grunnvann. I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i direktivet 
pålegges medlemsstatene å treffe tiltak for å hindre forringelse av tilstanden i alle grunnvannsforekomster. 
For et dyplagringssted i hard berggrunn overholdes dette kravet ved at eventuelle utslipp av farlige stoffer fra 
lagringsstedet ikke vil nå biosfæren, herunder de øvre delene av grunnvannssystemet som er i kontakt med 
biosfæren, i mengder eller konsentrasjoner som vil gi negative virkninger. Derfor bør det foretas en vurdering 
av vannets strømningsveier til og i biosfæren. Virkningene av variasjoner på det geohydrauliske system bør 
vurderes.

 Det kan forekomme gassdannelse ved dyplagring i hard berggrunn pga. langsiktig nedbryting av avfall, embal-
lasje og kunstige konstruksjoner. Det må derfor tas hensyn til denne faktor ved utformingen av et anlegg for 
dyplagring i hard berggrunn.
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Vedlegg B 

OVERSIKT OVER DEPONERINGSMULIGHETER SOM ER TILLATT ETTER  
DEPONERINGSDIREKTIVET

Innledning

Figur 1 gir en oversikt over deponeringsmulighetene for avfall som er tillatt etter deponeringsdirektivet, samt noen 
eksempler på underkategorier i hovedkategoriene av fyllplasser. Utgangspunktet (øvre venstre hjørne) er et avfall som 
skal deponeres. I henhold til artikkel 6 bokstav a) i deponeringsdirektivet skal de fleste typer avfall være behandlet 
før de deponeres. Den generelle definisjonen av «behandling» er relativt vid og i stor grad overlatt til vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene. Det forutsettes at avfallet ikke tilhører noen av kategoriene oppført i artikkel 5 nr. 3 i 
deponeringsdirektivet.

Deponering av inert avfall

Det første spørsmål som bør stilles, kan være om avfallet er klassifisert som farlig. Dersom avfallet ikke er klassifisert 
som farlig (i henhold til direktivet om farlig avfall (91/689/EF) og gjeldende avfallsliste), kan neste spørsmål være 
om avfallet er inert. Dersom det samsvarer med kriteriene for avfall som kan deponeres på en fyllplass for inert avfall 
(kategori A, se figur 1 og tabell 1), kan avfallet plasseres på en fyllplass for inert avfall.

Inert avfall kan alternativt plasseres på fyllplasser for ikke-farlig avfall, forutsatt at det samsvarer med de relevante 
kriteriene (noe det vanligvis gjør).

Fyllplasser for deponering av ikke-farlig avfall, med underkategorier 

Dersom avfallet er verken farlig eller inert, må det være ikke-farlig og bør gå til en fyllplass for ikke-farlig avfall. 
Medlemsstatene kan definere underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall i samsvar med sine nasjonale strate-
gier for avfallshåndtering, såfremt kravene i deponeringsdirektivet oppfylles. Figur 1 viser tre større underkategorier av 
fyllplasser for ikke-farlig avfall: fyllplasser for uorganisk avfall med lavt organisk/biologisk nedbrytbart innhold (B1), 
fyllplasser for organisk avfall (B2) og fyllplasser for blandet ikke-farlig avfall med betydelig innhold av både orga-
niske/biologisk nedbrytbare og uorganiske materialer. Fyllplasser i kategori B1 kan inndeles videre i plasser for avfall 
som ikke samsvarer med kriteriene fastsatt i nr. 2.2.2 i dette vedtak for uorganisk ikke-farlig avfall som kan deponeres 
sammen med stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall (B1a), og plasser for avfall som samsvarer med disse kriteriene (B1b). 
Plasser i kategori B2 kan f.eks. videre inndeles i bioreaktorfyllplasser og fyllplasser for mindre reaktivt biologisk 
behandlet avfall. Noen medlemsstater kan ønske en ytterligere underinndeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall, og 
fyllplasser for én avfallstype og fyllplasser for herdet/monolittisk avfall kan defineres innen hver underkategori (se 
fotnoten under tabell 1). Medlemsstatene kan utarbeide nasjonale mottakskriterier for å sikre en god fordeling av ikke-
farlig avfall til de forskjellige underkategoriene av fyllplasser for ikke-farlig avfall. Dersom det ikke er ønskelig med 
en underoppdeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall, kan alt ikke-farlig avfall (naturligvis med forbehold for bestem-
melsene i artikkel 3 og 5 i deponeringsdirektivet) deponeres på fyllplasser for blandet ikke-farlig avfall (kategori B3).

Deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på fyllplasser for ikke-farlig avfall

Dersom avfallet er farlig (i henhold til direktivet om farlig avfall og gjeldende avfallsliste), kan behandlingen ha gjort 
at avfallet oppfyller kriteriene for deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall på fyllplasser for ikke-farlig avfall, 
i celler for uorganisk avfall med lavt organisk/biologisk nedbrytbart innhold som oppfyller kriteriene i nr. 2.2.2 i dette 
vedtak (kategori B1b). Avfallet kan være granulært (gjort kjemisk stabilt) eller herdet/monolittisk.

Fyllplasser for farlig avfall

Dersom det farlige avfallet ikke oppfyller kriteriene for deponering på en fyllplass i kategori B1b eller i en celle for 
ikke-farlig avfall, kan neste spørsmål være om det oppfyller kriteriene for mottak på en fyllplass for farlig avfall (kate-
gori C). Dersom kriteriene er oppfylt, kan avfallet deponeres på en fyllplass for farlig avfall.

Dersom kriteriene for mottak ved en fyllplass for farlig avfall ikke er oppfylt, kan avfallet gjennomgå ytterligere 
behandling og ny prøving mot disse kriteriene, helt til disse er oppfylt. 
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Lagring under jorden

Alternativt kan avfallet prøves på nytt mot kriteriene for lagring under jorden. Dersom kriteriene er oppfylt, kan avfal-
let gå til et underjordisk lagringsanlegg for farlig avfall (fyllplasskategori DHAZ). Dersom kriteriene for lagring under 
jorden ikke er oppfylt, kan avfallet gjennomgå ytterligere behandling og ny prøving.

Selv om lagring under jorden vanligvis vil være forbeholdt spesielle typer farlig avfall, kan denne underkategorien i 
prinsippet brukes også til inert avfall (kategori DINERT) og ikke-farlig avfall (kategori DNON-HAZ).



2.6.2005 Nr. 27/349EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 1

Diagram som viser deponeringsmuligheter tillatt etter deponeringsdirektivet

AVFALL SOM SKAL 
DEPONERES  

(forutsetter noe 
behandling)

Er avfallet farlig?
Er kriteriene for mottak av ikke- 

reaktivt farlig avfall på fyllplass for  
ikke-farlig avfall oppfylt?

Er kriteriene for mottak på fyllplass  
for farlig avfall oppfylt?

Videre 
behandling

Er avfallet inert? Er det ønskelig med  
underoppdeling? Videre 

behandling

Er avfallet uorganisk med  
lavt organisk innhold?

Er kriteriene for lagring  
under jorden av farlig  

avfall oppfylt?

Er avfallet hovedsakelig  
organisk?

Nei, det er en blan-
ding av organisk og 
uorganisk avfall

Fyllplass for 
inert avfall(*)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for 
uorganisk avfall med 
lavt organisk/biologisk 
nedbrytbart innhold 
(særskilte kriterier kan 
gjelde)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for hoved-
sakelig organisk avfall. 
Kan inndeles i bioreak-
torfyllplass og fyllplass 
for forhåndsbehandlet 
organisk avfall (særskilte 
kriterier kan gjelde)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for  
blandet fast kommu-
nalt avfall med betyde-
lig innhold av både 
organisk/biologisk 
nedbrytbart og uorga-
nisk avfall (særskilte 
kriterier kan gjelde)

Fyllplass for farlig 
avfall(*):

Avfallet kan være 
ustabilisert eller 
stabilisert/herdet

Anlegg for lagring 
under jorden av 
farlig avfall(*)

(*)   I prinsippet er det mulig med lagring under jorden også for inert avfall og ikke-farlig avfall.

Ja

JaJa

Ja

Ja

Ja

Nei
Nei

Ja

Nei Nei

Nei

Nei

Nei



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/350 2.6.2005

Tabell 1

Oversikt over fyllplasskategorier og eksempler på underkategorier

Fyllplasskategori De viktigste underkategoriene (anlegg 
for lagring under jorden, fyllplasser for 
én avfallstype og fyllplasser for herdet 
og monolittisk(*) avfall som kan mot-
tas på fyllplasser av alle kategorier)

ID Mottakskriterier

Fyllplass for inert avfall Fyllplass som mottar inert avfall A Kriterier for utlekking og for innhold av organis-
ke bestanddeler fastsettes på EU-plan (nr. 2.1.2).  
Kriterier for innhold av uorganiske bestanddeler kan fastset-
tes på medlemsstatsplan.

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall

Fyllplass for uorganisk ikke-farlig 
avfall med lavt innhold av organisk/
biologisk nedbrytbart stoff dersom 
avfallet ikke oppfyller kriteriene fast-
satt i nr. 2.2.2 for uorganisk ikke-farlig 
avfall som kan deponeres sammen med 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall

B1a Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan.

Fyllplass for uorganisk ikke-farlig 
avfall med lavt innhold av organisk/
biologisk nedbrytbart stoff

B1b Kriterier for utlekking og innhold av organiske stoffer (TOC) 
og andre egenskaper fastsettes på EU-plan, og er felles for 
granulært ikke-farlig avfall og for stabilt, ikke-reaktivt farlig 
avfall (nr. 2.2). Ytterligere stabilitetskriterier for sistnevnte 
skal fastsettes på medlemsstatsplan. Kriterier for monolittisk 
avfall må fastsettes på medlemsstatsplan.

Fyllplass for organisk ikke-farlig 
avfall

B2 Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan.

Fyllplass for blandet ikke-farlig avfall 
med betydelig innhold av både orga-
nisk/biologisk nedbrytbart avfall og 
uorganisk avfall

B3 Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan

Fyllplass for farlig avfall Overflatefyllplass for farlig avfall C Kriterier for utlekking for granulært farlig avfall og totalinn-
hold av visse bestanddeler er fastsatt på EU-plan (nr. 2.4). 
Kriterier for monolittisk avfall må fastsettes på medlems-
statsplan. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere kriterier 
for innhold av forurensende stoffer

Anlegg for lagring under jorden DHAZ Særskilte krav på EU-plan er oppført i vedlegg A.

(*) Underkategorier av monolittisk avfall er relevante bare for B1, C og DHAZ og eventuelt A.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. november 2002

om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til  
maskinoppvaskmiddel, og om endring av vedtak 1999/427/EF(*)

[meldt under nummeret K(2002) 4632]

(2003/31/EF)

2005/EØS/27/51

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsord-
ning for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 
andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan felles-
skapsmiljømerket tildelast eit produkt som har eigenska-
par som gjer at det medverkar til ei monaleg betring av 
dei viktigaste miljøfaktorane.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det skal 
fastsetjast særlege kriterium for tildeling av miljømerke 
for kvar produktgruppe.

3) I forordninga er det òg fastsett at både kriteria for tilde-
ling av miljømerke og krava med omsyn til vurdering og 
kontroll i samband med kriteria skal vurderast på nytt i 
god tid før slutten av det tidsrommet som dei kriteria som 
er spesifiserte for kvar produktgruppe, gjeld for.

4) Dei miljøkriteria som vart fastsette ved kommisjonsved-
tak 1999/427/EF av 28. mai 1999 om fastsetjing av mil-
jøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til opp-
vaskmiddel til oppvaskmaskiner(2), bør reviderast, slik at 
det vert teke omsyn til marknadsutviklinga. Samstundes 
bør tidsrommet som dette vedtaket skal gjelde for, slik 
det vart lengt ved vedtak 2002/173/EF(3), og definisjonen 
av produktgruppa, endrast.

5) Det bør gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett  
særskilde miljøkriterium for denne produktgruppa som 
skal gjelde i eit tidsrom på fem år.

6) Både dei nye kriteria som vert fastsette ved dette vedta-
ket, og dei kriteria som er fastsette tidlegare ved vedtak 
1999/427/EF, bør gjelde samstundes i eit avgrensa tids-
rom på høgst 18 månader, slik at føretak som har fått 
tildelt eller har søkt om å få tildelt miljømerket for pro-
dukta sine før dette nye vedtaket vart gjort, har nok tid til 
å kunne tilpasse desse produkta slik at dei vert i samsvar 
med dei nye kriteria.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, byggjer på 
det utkastet til kriterium som vart utarbeidd av Utvalet 
for miljømerking i Den europeiske unionen, som vart 
oppnemnt i medhald av artikkel 13 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket i medhald av 
forordning (EF) nr. 1980/2000 må eit maskinoppvaskmiddel 
høyre inn under produktgruppa «maskinoppvaskmiddel» slik 
det er definert i artikkel 2, og stette dei miljøkriteria som er 
fastsette i vedlegget til dette vedtaket.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 9, 15.1.2003, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 8.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 167 av 2.7.1999, s. 38.
(3) TEF L 56 av 27.2.2002, s. 33.
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Artikkel 2

Produktgruppa «maskinoppvaskmiddel» skal omfatte alle 
oppvaskmiddel som berre er meinte til bruk i automatiske  
hushaldsoppvaskmaskiner, og alle oppvaskmiddel som er 
meinte til bruk i automatiske oppvaskmaskiner som vert nytta 
av yrkesbrukarar, men som svarar til automatiske hushaldsopp-
vaskmaskiner med omsyn til maskinstorleik og bruksområde.

Artikkel 3

For administrative føremål vert produktgruppa «maskinopp-
vaskmiddel» tildelt kodenummeret «015».

Artikkel 4

I vedtak 1999/427/EF skal artikkel 3 lyde:

«Artikkel 3

«Definisjonen av og dei særskilde miljøkriteria for  
produktgruppa skal gjelde fram til 31. mai 2004.»

Artikkel 5

Dette vedtaket skal nyttast frå 1. januar 2003 til 31. desember 
2007.

Produsentar av produkt som høyrer inn under produktgruppa 
«maskinoppvaskmiddel», og som alt har fått tildelt miljømer-
ket før 1. januar 2003, kan halde fram med å nytte merket fram 
til 31. mai 2004.

Produsentar av produkt som høyrer inn under produktgruppa 
«maskinoppvaskmiddel», og som alt har søkt om å få tildelt 
miljømerket før 1. januar 2003, kan fram til 1. januar 2003 
få tildelt miljømerket på dei vilkåra som er fastsette i vedtak 
1999/427/EF. I slike tilfelle kan merket nyttast fram til 31. mai 
2004.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. november 2002.

  For Kommisjonen

  Margot WALLSTRÖM

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Føremåla med kriteria

Desse kriteria skal særleg:

– minske vassureininga ved at det vert nytta ei mindre mengd oppvaskmiddel, og ved at innhaldet av skadelege 
delemne vert mindre,

– minske energiforbruket ved at det vert oppmuntra til bruk av oppvaskmiddel som verkar ved låg temperatur.

– avgrense avfallsmengda mest mogleg ved at mengda av primæremballasje vert mindre.

Kriteria gjer dessutan forbrukarane meir medvitne om vern av miljøet. Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar 
merking av maskinoppvaskmiddel som har liten innverknad på miljøet.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er førde opp under kvart kriterium.

Når det krevst at søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som 
stadfestar at produktet stettar kriteria, kan desse dokumenta kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller 
leverandørane til søkjaren og/eller frå underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver.

Dersom det er mogleg, bør prøvingane utførast av laboratorium som stettar dei generelle krava i standarden 
EN ISO 17025 eller ein tilsvarande standard.

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er førde opp under kvart kriterium dersom det rette orga-
net som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.

Søkjaren kan eventuelt nytte seinare endringar av databasen for delemne i oppvaskmiddel etter kvart som slike end-
ringar vert tilgjengelege.

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

Funksjonell eining og referansedosering

Den funksjonelle eininga, som inn- og utgåande mengder bør setjast i høve til, er den produktmengda som trengst for 
å vaske tolv normalt skitne kuvertar (slik det er definert i DIN- eller ISO-standardar). Den doseringa som produsenten 
rår forbrukarane til å nytte for å vaske tolv normalt skitne kuvertar, skal vere referansedosering under normale tilhøve, 
i samsvar med IKW-prøvinga av vaskeevne som er nemnd i kriterium 6.

KRITERIUM

1. Skjema for miljøpoeng

Dei følgjande fem parametrane er tekne med i eit miljøskjema, og vert lagde saman og vurderte som ein heilskap, slik 
det gjort greie for nedanfor:

– samla mengd kjemikaliar,

– kritisk fortynningsvolum, toksisitet (CDVtox),

– fosfat (uttrykte som natriumtripolyfosfat — STPP),

– aerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk (aNBDO),

– anaerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk (anNBDO),

Tabellen nedanfor inneheld ei oppstilling av desse parametrane og miljøpoenga, grenseverdiane og vegingsfaktorane 
deira. Formlane som skal nyttast til å rekne ut poenga for kvar parameter og for grenseverdiane, er førde opp nedanfor i 
bokstav a)-f). Parametrane vert rekna ut for kvart einskilt delemne på grunnlag av doseringa per vask og av vassinnhal-
det og masseprosentdelen i eit samansett produkt, og vert deretter lagde saman for kvar einskild produktsamansetnad.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/354 2.6.2005

Skjema for miljøpoeng

Parameter
Poeng

Grenseverdi
Vegings-

faktor4 3 2 1

Samla mengd kjemikaliar     16,5 18 19,5 21 22,5 3

Kritisk fortynningsvolum, 
toksisitet (CDVtox)

60 120 180 200 8

Fosfat (uttrykte som STPP) 0 2,5 5 7,5 10 2

Aerobe organiske stoff som 
ikkje kan brytast ned biologisk

0 0,25 0,5 0,75 1 1

Anaerobe organiske stoff som 
ikkje kan brytast ned biologisk

0 0,05 0,10 0,15 0,2 1,5

Påkravd minstepoengsum 30

NB: Alle verdiane er uttrykte i g/vask, bortsett frå verdiane for CDVtox, som er uttrykte i l/vask.

Vurdering og kontroll: Det skal gjevast ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden, medrekna ei nøyaktig kjemisk 
utgreiing om delemna (t.d. identifikasjon i samsvar med IUPAC, CAS-nummer, sum- og strukturformlar, reinleik, type 
og ureiningsprosentdel, tilsetjingsstoff; for blandingar, t.d. overflateaktive stoff: DID-nummer, homologsamansetnad 
og -fordeling, isomerar og handelsnamn); analytisk prov på korleis overflateaktive stoff er sette saman, og nøyaktig kor 
mange tonn av produktet som er marknadsførde (talet for det føregåande året skal sendast inn 1. mars).

a)  Toksisitet for vassorganismar

 Kritisk fortynningsvolum for toksisitet (CDVtox) vert rekna ut for kvart einskilt delemne (i) etter denne likninga:

vekt (i) × LF (i)

                      
CDVtox (delemne i) =

           LTE (i)        
⋅  1 000

 der vekt (i) er vekta til delemnet per tilrådd dose, LF er lastfaktor og LTE er den konsentrasjonen av delemnet som 
gjev toksisk langtidsverknad. CDVtox for produktet er summen av CDVtox for kvart einskilt delemne (i):

CDVtox = Σ CDVtox (delemne i)

 CDVtox skal vere ≤ 200 l/vask.

 Poeng (CDVtox) = (5 – (CDVtox/60)) × 8

 Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om utrekningane av mengda av CDVtox og tilhøyrande poengtal. Dei relevante 
verdiane i databasen for delemne i vaskemiddel (DID-lista, sjå tillegg I.A) skal nyttast i samband med alle delemne 
som er førde opp i DID-lista, og nummeret som svarar til det aktuelle delemnet, skal gjevast opp. For nye kjemi-
kaliar eller tilleggsdelemne som ikkje er førde opp i DID-lista, skal den framgangsmåten følgjast som det er gjort 
greie for i tillegg I.B.

b)  Samla mengd kjemikaliar

 Den samla mengda av kjemikaliar svarar til tilrådd dosering minus vassinnhald i g/vask.

 Den samla mengda av kjemikaliar skal vere ≤ 22,5 g/vask.

 Poengtal (samla mengd kjemikaliar) = (15 – (samla mengd kjemikaliar/1,5)) × 3

 Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om den samla mengda av kjemikaliar og tilhøyrande poengtal.

c)  Fosfat (uttrykte som STPP — natriumtripolyfosfat)

 Fosfat er fosfatmengda i samansetnaden, uttrykte som STPP.

 Fosfat skal vere ≤ 10 g/vask.

 Poengtal (fosfat) = (4 – (fosfat/2,5)) × 2

 Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om utrekningane av fosfatmengda og tilhøyrande poengtal.
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d)  Aerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk (aNBDO)

 Aerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk, er mengda av alle aerobe organiske delemne som ikkje 
kan brytast ned biologisk, uttrykt i g/vask (sjå DID-lista).

 aNBDO skal vere ≤ 1 g/vask.

Poeng(aNBDO) = 4 – (aNBDO/0,25)

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om utrekningane av mengda av aNBDO og tilhøyrande poengtal. Dei relevante 
verdiane i DID-lista (sjå tillegg I.A) skal nyttast i samband med alle delemne som er førde opp i DID-lista. For 
delemne som ikkje er førde opp i DID-lista, skal det gjevast relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre 
kjelder, eller relevante prøvingsresultat, som syner at dei har evne til aerob biologisk nedbryting. Prøvingane av 
god biologisk nedbrytingsevne skal utførast i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnær-
ming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(1) og seinare endringar 
av direktivet, særleg etter dei metodane som det er gjort greie for i vedlegg V.C4 eller tilsvarande OECD 301 
A-F-prøvingsmetodar, eller ISO-prøvingar som svarar til desse. Prinsippet om ei ti-dagarsgrense skal ikkje nyt-
tast. Godkjenningsnivåa skal vere 70 % for dei prøvingane som er nemnde i vedlegg V.C4-A og C4-B til direktiv 
67/548/EØF (og dei tilsvarande OECD 301 A- og E-prøvingane og ISO-prøvingar som svarar til desse), og 60 % 
for C4-C-, D-, E- og F-prøvingane (og dei tilsvarande OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvingane og ISO-prøvingar 
som svarar til desse).

e)  Anaerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk (anNBDO)

Anaerobe organiske stoff som ikkje kan brytast ned biologisk, er mengda av alle anaerobe organiske delemne som 
ikkje kan brytast ned biologisk, uttrykt i g/vask, med bruk av høvesvise korreksjonsfaktorar (sjå DID-lista).

anNBDO skal vere ≤ 0,2 g/vask.

Poeng (anNBDO) = (4 – (anNBDO/0,05)) × 1,5

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om utrekningane av mengda av anNBDO og tilhøyrande poengtal. Dei relevan-
te verdiane i DID-lista (sjå tillegg I.A) skal nyttast i samband med alle delemne som er førde opp i DID-lista. For 
delemne som ikkje er førde opp i DID-lista, skal det gjevast relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre 
kjelder, eller relevante prøvingsresultat, som syner at dei har evne til anaerob biologisk nedbryting. Referanseprøva 
for evne til anaerob biologisk nedbryting skal vere ISO 11734, ECETOC-prøving nr. 28 (juni 1988) eller tilsva-
rande prøvingsmetode, med krav om evne til minst 60 % nedbryting under anaerobe tilhøve. Prøvingsmetodar som 
simulerer tilhøva i eit relevant anaerobt miljø, kan òg nyttast for å dokumentere at kravet om evne til minst 60 % 
nedbryting er oppnådd under anaerobe tilhøve (sjå tillegg I.C).

f)  Samla poengtal

Summen av poeng (CDVtox) + poeng (Samla mengd kjemikaliar) + poeng (Fosfat) + poeng (aNBDO) + poeng 
(anNBDO) skal vere ≥ 30.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med detaljerte opplysningar om utrekningane av det samla poengtalet.

2. Biologisk nedbrytingsevne hjå overflateaktive stoff

a)  God evne til aerob biologisk nedbryting

Kvart overflateaktivt stoff som vert nytta i produktet, skal ha god evne til biologisk nedbryting.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet. 
DID-lista (sjå tillegg I.A) syner om eit særskilt overflateaktivt stoff har evne til aerob biologisk nedbryting eller 
ikkje (dvs. dei som har ein «J» i kolonna «Evne til aerob biologisk nedbryting», skal ikkje nyttast). For overfla-
teaktive stoff som ikkje er førde opp i DID-lista, skal det gjevast relevante opplysningar frå litteraturen eller frå 
andre kjelder, eller relevante prøvingsresultat, som syner at dei har evne til aerob biologisk nedbryting. Prøvingane 
av god biologisk nedbrytingsevne skal utførast i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF og seinare endringar av 
direktivet, særleg etter dei metodane som det er gjort greie for i vedlegg V.C4 eller tilsvarande OECD 301 A-F-
prøvingsmetodar, eller ISO-prøvingar som svarar til desse. Prinsippet om ei ti-dagarsgrense skal ikkje nyttast. 
Godkjenningsnivåa skal vere 70 % for dei prøvingane som er nemnde i vedlegg V.C4-A og C4-B til direktiv 
67/548/EØF (og dei tilsvarande OECD 301 A- og E-prøvingane og ISO-prøvingar som svarar til desse), og 60 % 
for C4-C-, D-, E- og F-prøvingane (og dei tilsvarande OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvingane og ISO-prøvingar 
som svarar til desse).

(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.
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b)  Evne til anaerob biologisk nedbryting

Kvart overflateaktivt stoff som vert nytta i produktet, skal ha evne til anaerob biologisk nedbryting.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal gjevast. DID-lista (sjå tillegg I.A) 
syner om eit særskilt overflateaktivt stoff har evne til anaerob biologisk nedbryting eller ikkje (dvs. dei som har 
ein «J» i kolonna «Evne til anaerob biologisk nedbryting», skal ikkje nyttast). For overflateaktive stoff som ikkje er 
førde opp i DID-lista, skal det gjevast relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre kjelder, eller relevante 
prøvingsresultat, som syner at dei har evne til anaerob biologisk nedbryting. Referanseprøva for evne til anaerob 
biologisk nedbryting skal vere ISO 11734, ECETOC-prøving nr. 28 (juni 1988) eller tilsvarande prøvingsmetode, 
med krav om evne til minst 60 % nedbryting under anaerobe tilhøve. Prøvingsmetodar som simulerer tilhøva i eit 
relevant anaerobt miljø, kan òg nyttast for å dokumentere at kravet om evne til minst 60 % nedbryting er oppnådd 
under anaerobe tilhøve (sjå tillegg I.C).

3. Farlege eller giftige stoff eller preparat

a)  Produktet skal ikkje innehalde delemne som på tidspunktet for søknaden er vortne eller kan verte tildelte ei av dei 
følgjande risikosetningane (eller kombinasjonar av dei):

R40 (mogleg fare for kreft)

R45 (kan føre til kreft)

R46 (kan føre til arvelege skadar)

R49 (kan føre til kreft ved innanding)

R50-53 (svært giftig for vassorganismar og kan føre til uønskte langtidsverknader i vassmiljøet)

R51-53 (giftig for vassorganismar og kan føre til uønskte langtidsverknader i vassmiljøet)

R60 (kan skade forplantingsevna)

R61 (kan gje fosterskadar)

R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna)

R63 (mogleg fare for fosterskade)

R64 (kan skade barn som får morsmjølk)

R68 (mogleg fare for varig helseskade)

slik dei er definerte i direktiv 67/548/EØF og seinare endringar av direktivet, eller i europaparlaments- og råds-
direktiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige preparater(1) og seinare endringar av direktivet.

Alle delemne i dei preparata som vert nytta i samansetnaden som overstig 0,01 vektprosent av sluttproduktet, skal 
òg stette dette kravet.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med kopiar av tryggleiksdatablad for kvart delemne som er nytta, og ei fråsegn om at dette kriteriet er stetta. 
Prøvingsresultat eller tilvisingar til offentleggjorde data skal òg sendast over.

b)  Det skal ikkje nyttast konserveringsmiddel som er eller kan verte klassifiserte som R50-53, slik det er definert i 
rådsdirektiv 67/548/EØF og seinare endringar av direktivet, eller i direktiv 1999/45/EF og seinare endringar av 
direktivet, utan omsyn til mengd.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med kopiar av tryggleiksdata for slike delemne og ei fråsegn om at dette kriteriet er stetta. Prøvingsresultat 
eller tilvisingar til offentleggjorde data skal òg sendast over.

(1) TEF L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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c)  APEO, APD, EDTA, NTA

Følgjande delemne skal ikkje nyttast i produktet, verken som del av sjølve samansetnaden eller som del av eit 
preparat som utgjer ein del av samansetnaden:

– alkylfenoletoksylat (APEO) eller andre derivat av alkylfenol (APD),

– EDTA (etylendiamintetraacetat),

–  NTA (nitrilotriacetat).

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med ei fråsegn om at produktet ikkje inneheld desse kjemiske sambindingane.

d)  Fosfonat

Mengda av fosfonat som har dårleg evne til biologisk nedbryting (aerob), skal ikkje overstige 0,2 g/vask.

Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med ei fråsegn som stadfestar at dette kriteriet er stetta.

4. Parfyme

a)  Nitromoskus og polysyklisk moskus

 Nitromoskus og polysyklisk moskus skal ikkje nyttast i produktet, verken som del av sjølve samansetnaden eller 
som del av eit preparat som utgjer ein del av samansetnaden. Dette gjeld mellom anna følgjande stoff:

Moskusxylen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen
Moskusambrette: 4-tert-butyl-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindan
Moskustibetin: 1-tert-butyl-3,4,5-trimetyl-2,6-dinitrobenzen
Moskusketon: 4’-tert-butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetafenon
HHCB: 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylsyklopenta(g)-2-benzopyran
AHTN: 6-acetyl-1,1,2,4,4,7-heksametyltetralin

b)  Reglar for god praksis

 Alle delemne som vert tilsette som parfyme i produktet, skal vere produserte og/eller handsama etter dei reglane 
for god praksis som er fastsette av International Fragrance Association.

 Vurdering og kontroll: Ei nøyaktig utgreiing om produktsamansetnaden skal sendast over til det rette organet, 
saman med ei fråsegn som stadfestar at både bokstav a) og b) i dette kriteriet er stetta.

5. Emballasje

a)  Vekta av primæremballasjen må ikkje overstige 2,5 gram per funksjonseining.

b)  Primæremballasje av papp skal vere framstilt av ≥ 80 % attvunne materiale.

c)  Primæremballasje av plast skal vere merkt i samsvar med standarden ISO 1043.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal sende over eit eksemplar av emballasjen til det rette organet som vurderer søkna-
den. Ei utrekning av mengda av primæremballasje og ei fråsegn om kor stor prosentdel attvunne materiale som finst i 
pappemballasjen, skal sendast over til det rette organet.

6. Vaskeevne

Produktet skal ha ei tilfredsstillande vaskeevne ved tilrådd dosering etter den standard prøvingsmetoden som er utvikla 
av IKW, eller etter standarden EN 50242 (slik han er endra nedanfor).

Prøvingane skal utførast ved ein temperatur på høgst 55 °C.

Vurdering og kontroll: Prøvingsrapporten skal sendast over til det rette organet. Det kan nyttast andre prøver enn IKW-
prøva eller den endra utgåva av dei prøvingane som er fastsette i standarden EN 50242, dersom det rette organet som 
vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.

Dersom prøvingsmetoden i standarden EN 50242:1998 vert nytta, skal følgjande endringar gjelde: Prøvingane skal 
utførast ved 55 °C ± 2 °C med kald førevask utan oppvaskmiddel. Maskina som vert nytta ved prøvinga, skal vere kopla 
til kaldtvassleidinga og innehalde tolv kuvertar med ein vaskeevneindeks på mellom 3,35 og 3,75. Tørkeprogrammet til 
maskina skal nyttast, men det er berre reinleiken til oppvasken som skal vurderast. Eit svakt surt skyljemiddel i samsvar 
med standarden (formel III) skal nyttast. Skyljemiddeldoseringa skal vere mellom 2 og 3. Doseringa av oppvaskmiddel 
skal vere slik produsenten har tilrådd. Det skal gjerast tre forsøk der vatnet er så hardt som standarden fastset. Kvart 
forsøk omfattar fem vaskar der resultatet vert fastlagt etter den femte vasken, utan at oppvasken vert reingjort mellom 
vaskane. Resultatet etter den femte vasken skal vere betre enn eller identisk med det resultatet som vert oppnådd med 
referanseoppvaskmiddelet. Samansetnaden av referanseoppvaskmiddelet (oppvaskmiddel B IEC 436) og skyljemid-
delet (formel III) er å finne i tillegg B i standarden EN 0242:1998 (tensida skal lagrast kjøleg i vasstette romfang på 
høgst 1 kg og må nyttast innan tre månader).
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7. Enzymreinleik

Det ferdige enzympreparatet skal ikkje innehalde mikroorganismar frå produksjonen.

Vurdering og kontroll: Ein prøvingsrapport eller eit sertifikat frå enzymprodusenten skal leggjast fram for det rette 
organet.

8. Forbrukarinformasjon

a)  Opplysningar på emballasjen

Følgjande tekst (eller tilsvarande) skal finnast på eller i produktet:

«Dette oppvaskmiddelet med miljømerking verkar godt ved låge temperaturar(***). Velg vaskeprogram med låg 
temperatur, fyll oppvaskmaskina før ho vert starta, og ikkje bruk meir oppvaskmiddel enn den tilrådde doseringa. 
Då vert både energi- og vassforbruket minst mogleg og vassureininga mindre.

Fleire opplysningar om fellesskapsmiljømerket er å finne på Internett-adressa:

http://europa.eu.int/ecolabel.
___________________

(***) Søkjaren skal her setje inn den tilrådde temperaturen eller det tilrådde temperaturintervallet, som ikkje skal 
overstige 55 °C.»

b)  Doseringsrettleiing

Produktemballasjen skal vere påførd ei doseringsrettleiing. Det skal opplysast om tilrådd dosering for «normalt» 
og «svært» skiten oppvask, og om kor hardt vatnet er der produktet vert marknadsført. Rettleiinga skal ha opplys-
ningar om korleis produktet best kan nyttast ut alt etter kor skiten oppvasken er.

Søkjaren skal gjere det mogleg for forbrukaren å følgje den tilrådde doseringa, til dømes ved å gjere doseringsutstyr 
tilgjengeleg (for pulverprodukt eller flytande produkt) og/eller ved minst å opplyse om tilrådd dosering i ml (for 
pulverprodukt eller flytande produkt). Emballasjen skal vere påførd ei tilråding om at forbrukarane tek kontakt med 
vassforsyningsselskapet eller dei lokale styresmaktene for å få opplysningar om kor hardt springvatnet er.

c)  Opplysningar om delemne på etiketten

Kommisjonsrekommandasjon 89/542/EØF av 13. september 1989 om merking av vaske- og rengjøringsmidler(1) 
skal nyttast, og det skal gjevast opplysningar om følgjande grupper av delemne på etiketten:

Enzym:  det skal opplysast om enzymtypar,

Konserveringsmiddel:  karakteristikk og oppføring på etiketten i samsvar med IUPAC-nomenklaturen (IUPAC: 
Den internasjonale unionen for rein og bruksretta kjemi).

Dersom produktet inneheld parfyme, skal dette nemnast på emballasjen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av emballasjen, saman med ei fråsegn som stadfes-
tar at både bokstav a), b) og c) i dette kriteriet er stetta.

9. Opplysningar på miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

«— medverkar til å minske vassureininga,

— medverkar til mindre bruk av emballasje.»

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal sende over til det rette organet som vurderer søknaden, eit eksemplar av embal-
lasjen der etiketten er synleg, saman med ei fråsegn om at dette kriteriet er stetta.

(1) TEF L 291 av 10.10.1989, s. 55.
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Tillegg I.B

Følgjande framgangsmåte skal nyttast, der han høver, for delemne som ikkje er førde opp i DID-lista.

Toksisitet i vatn

Kriteriet for kritisk fortynningsvolum, toksisitet, bør reknast ut på grunnlag av dei lågaste validerte dataa om langtids-
verknaden (LTE) hjå fisk, daphnia magna eller algar.

I tilfelle der det vert nytta data om homologar og/eller QSAR (kvantitative strukturaktivitetstilhøve), kan det vurderast 
å gjere ein korreksjon for dei endeleg valde LTE-dataa.

Dersom det manglar LTE-data, skal følgjande framgangsmåte nyttast for å rekne ut LTE-dataa ved at det vert nytta 
spesifiserte uvissefaktorar (UF) på dataa for dei mest følsame artane:

Stoff som ikkje er overflateaktive

TILGJENGELEGE DATA UF SOM SKAL NYTTAST

Minst 2 akutte LC50 hjå fisk, daphnia eller algar 100

1 NOEC hjå fisk, daphnia eller algar 10

2 NOEC hjå fisk, daphnia eller algar 5

3 NOEC hjå fisk, daphnia eller algar 1

Lågaste validerte NOEC skal nyttast

Denne regelen kan fråvikast dersom det kan dokumenterast at bruken av lågare faktorar eller data er vitskapleg grunn-
gjeven. NOEC tyder konsentrasjon utan observert verknad (i ei prøve av kronisk toksisitet).

Overflateaktive stoff

TILGJENGELEGE DATA UF SOM SKAL NYTTAST

Minst 2 akutte NOEC hjå fisk, daphnia eller algar 1 (lågaste NOEC)

1 NOEC hjå fisk, daphnia eller algar 1 (NOEC, dersom den aktuelle arten er den mest 
følsame med omsyn til akutt toksisitet)

10 (NOEC, dersom den aktuelle arten ikkje er den 
mest følsame med omsyn til akutt toksisitet)

3 LC50 hjå fisk, daphnia eller algar 20 (lågaste LC50)

Minst 1 LC50 hjå fisk, daphnia eller algar 50 (lågaste LC50)

eller 20 i særskilte tilfelle (sjå nedanfor)

I det siste tilfellet som er nemnt ovanfor, kan det nyttast ein uvissefaktor på 20 i staden for 50 dersom det ligg føre data 
for 1-2 L(E)C50 (LC50 for toksisitet hjå fisk, EC50 for toksisitet hjå daphnia eller algar), og dersom det ut frå opplys-
ningar om andre sambindingar kan slåast fast at det er dei mest følsame artane som det er utført prøving med. Ein slik 
regel kan berre nyttast innanfor ei gruppe homologar. Det bør strekast under at dei LTE-verdiane (langtidsverknader) 
som vert nytta, må vere einsarta innanfor ei gruppe homologar når det gjeld innverknaden t.d. frå lengda på alkylkjeda 
for LAS (lineært alkylbenzensulfonat) eller frå talet på EO (etoksygrupper) for alkoholetoksylat, dersom slike QSAR 
kan fastsetjast.

Alle avvik frå skjemaet ovanfor skal vere godt grunngjevne for den aktuelle kjemikalien.

Lastfaktorar

Lastfaktorar skal fastsetjast i samsvar med kommisjonsdirektiv 93/67/EØF av 20. juli 1993 om fastsettelse av prinsip-
pene for vurderingen av risikoene for mennesker og miljø ved stoffer meldt i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF(1) 
og rådsforordning (EØF) nr. 793/93(2).

(1) TEF L 227 av 8.9.1993, s. 9.
(2) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1.
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Organiske stoff (anaerobe) som ikkje kan brytast ned biologisk: flytskjema for fastsetjing av korreksjonsfaktorar (KF)(1)

RB: god evne til aerob biologisk nedbryting

LTE: langtidsverknad

KF:  korreksjonsfaktor

_______

(1) Korreksjonsfaktorane skal fastsetjast på grunnlag av eigenskapane til delemna og nyttast på doseringa uttrykt som g/vask.
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Tillegg I.C

D o k u m e n t a s j o n  s o m  s y n e r  e v n e  t i l  a n a e r o b  b i o l o g i s k  n e d b r y t i n g

Den følgjande framgangsmåten kan nyttast for å skaffe fram den dokumentasjonen som er naudsynt for å syne evna til 
anaerob biologisk nedbryting for delemne som ikkje er førde opp i DID-lista:

1. Nytte rimeleg ekstrapolering

 Bruk prøvingsresultata frå éitt råstoff til å ekstrapolere den best moglege evna til anaerob biologisk nedbryting 
hjå strukturelt nærskylde overflateaktive stoff. Dersom evna til anaerob biologisk nedbryting er vorten stadfesta 
for eit overflateaktivt stoff (eller for ei gruppe homologar) i samsvar med DID-lista, er det grunn til å gå ut frå at 
eit liknande overflateaktivt stoff òg vil ha evne til anaerob biologisk nedbryting (t.d. har C 12-15 A 1-3 EO-sulfat 
(nr. 8 i DID-lista) evne til anaerob biologisk nedbryting, og det er då grunn til å gå ut frå at stoffet C12-15 A 6 
EO-sulfat har ei liknande evne til anaerob biologisk nedbryting). Dersom evna til anaerob biologisk nedbryting 
er vorten stadfesta for eit overflateaktivt stoff ved hjelp av ein høveleg prøvingsmetode, er det grunn til å gå ut 
frå at eit liknande overflateaktivt stoff òg vil ha evne til anaerob biologisk nedbryting (t.d. kan opplysningar frå 
litteraturen som stadfestar evne til anaerob biologisk nedbryting hjå overflateaktive stoff i gruppa ammoniumsalt 
av alkylesterar, nyttast til å dokumentere ei liknande evne til anaerob biologisk nedbryting hjå andre kvaternære 
ammoniumsalt som inneheld estersambindingar i alkylkjeda eller alkylkjedene).

2. Utføre masseundersøkingsprøve for evne til anaerob biologisk nedbryting

 Dersom ny prøving er naudsynt, skal det utførast ei masseundersøkingsprøve ved hjelp av ISO 11734, ECETOC 
nr. 28 (juni 1988) eller ein tilsvarande metode.

3. Utføre prøving av nedbrytingsevne med låg dose

 Dersom ny prøving er naudsynt, og dersom utføringa av masseundersøkingsprøva fører til problem (t.d. hemming 
på grunn av toksisitet i prøvestoffet), skal prøvinga gjerast om att med ein låg dose av det overflateaktive stoffet, 
og nedbrytinga overvakast ved hjelp av karbon-14-målingar eller kjemiske analysar. Prøving med låge dosar kan 
utførast ved hjelp av metoden OECD 308 (august 2000) eller ein tilsvarande metode.

_____________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003

av 30. desember 2002

om spredning av statistikk over godstransport på vei(*)

2005/EØS/27/52

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 
1998 om statistiske oppgaver over godstransport på vei(1), 
særlig artikkel 6 og 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er hensiktsmessig å utnytte de statistiske opplysningene 
om godstransport på vei omhandlet i forordning (EF) 
nr. 1172/98 i så stor grad som mulig, samtidig som det 
må tas hensyn til enkeltdataenes fortrolighet.

2) Det er nødvendig å sikre at opplysningene som spres, har 
et rimelig kvalitetsnivå, samt at eksisterende statistiske 
serier holdes à jour.

3) Visse opplysninger må gjøres tilgjengelige for 
medlemsstatene for at det skal oppnås full statistisk 
dekning av veitransport på nasjonalt plan.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps 
statistikkprogram —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Enkeltdataene som medlemsstatene sender inn til Kommisjonen 
(Eurostat) i henhold til forordning (EF) nr. 1172/98, skal 
brukes til å utarbeide statistikktabeller med aggregerte verdier 

oppnådd ved summering av de underliggende dataene. 
Kommisjonen (Eurostat) skal spre statistikktabellene i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 2 og 3.

Artikkel 2

Spredningen skal være tillatt for statistikktabellene angitt i 
vedlegget.

Artikkel 3

1. Spredning av tabeller til andre brukere enn 
medlemsstatenes nasjonale myndigheter skal skje på det vilkår 
at hvert felt er basert på minst 10 kjøretøyposter, avhengig 
av hvilke variabler som inngår i tabellen. Dersom et felt er 
basert på under 10 kjøretøyposter, skal det aggregeres med 
andre felter, eller erstattes med et passende symbol. Tabellene 
omhandlet i vedleggets del A er unntatt fra denne regelen.

2. Tabeller med aggregerte verdier basert på under 
10 kjøretøyposter kan sendes inn til de nasjonale myndigheter 
som er ansvarlig for Fellesskapets transportstatistikk i 
medlemsstatene, forutsatt at disse nasjonale myndigheter 
anvender vilkåret fastsatt i nr. 1 på alle tabeller som spres til 
andre brukere.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. desember 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 1, 4.1.2003, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 9.

(1) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1.
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VEDLEGG

LISTE OVER TABELLER SOM KAN SPRES

A.  Kontinuitet for eksisterende tabeller

 For å opprettholde kontinuiteten kan Kommisjonen (Eurostat) spre eksisterende tabeller.

B.  Hovedtabeller

 Følgende sett med tabeller og undertabeller kan spres.

Tabell
Beskrivelse 
Merknad 1

Referanseperiode
Enheter 

Merknad 2
Merknader

B1 Sammendrag av virksomhet, etter oppdragstype og transporttype År, kvartal 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Kjøretøykilometer

Merknad 3 
Merknad 4

B2 Transport, etter oppdragstype År, kvartal 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

Merknad 3

B3 Transport, etter godstype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.1 Internasjonal transport, etter laste- og lossestat (sammenlagt for alle 
innberettende stater)

År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.2 Som tabell B4.1, men inndelt ytterligere etter godstype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.3 Internasjonal transport, etter laste- og lossestat (inndelt etter 
innberettende stat) 

År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.4 Som tabell B4.3, men inndelt ytterligere etter varetype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B5.1 Transport, etter lasteregion År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Bevegelser

B5.2 Transport, etter losseregion År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Bevegelser

B6.1 Transport, etter avstandsklasse År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B6.2 Som tabell B6.1, men inndelt ytterligere etter varetype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B7 Transport, etter akselkonfigurasjon År Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B8 Transport, etter kjøretøyets alder År Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser
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Tabell
Beskrivelse 
Merknad 1

Referanseperiode
Enheter 

Merknad 2
Merknader

B9 Transport, etter største tillatte kjøretøyvekt År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B10 Transport, etter kjøretøyets nyttelast År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B11 Transport, etter næringsgruppe i NACE År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B12 Kjøretøybevegelser, med og uten last År Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B13.1 Transittkjøretøybevegelser, etter transittstat, etter med og uten 
last og etter største tillatte kjøretøyvekt (sammenlagt for alle 
innberettende stater)

År, kvartal 1 000 t 
Bevegelser

B13.2 Transittkjøretøybevegelser, etter transittstat (inndelt etter 
innberettende stat)

År 1 000 t 
Bevegelser

B14 Transport av farlig gods, etter type farlig gods År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B15 Transport, etter type last År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

Merknad 1 Med mindre noe annet er angitt, er tabellene inndelt etter innberettende stat.

Merknad 2 Følgende beregnes internt for samtlige tabeller:

1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøykilometer (med/uten last) 
Bevegelser (med/uten last) 
Antall kjøretøyposter som inngår i beregningen av feltverdien

Denne kolonnen angir hvilke opplysninger som normalt er tilgjengelige for brukere. Andre opplysninger kan spres på forespørsel fra brukere.

Avhengig av brukernes behov kan tabellene baseres på variabler for turen (opplysninger fra A2-datasett) eller på variabler for godset (opplysninger 
fra A3-datasett) (se forordning (EF) nr. 1172/98). Bevegelser klassifiseres derfor enten som antall turer eller som antall enkelttransportoppdrag. 
Transittbevegelser klassifiseres som det.

Merknad 3 Oppdragstype inndeles på følgende måte:
— Innenlands tur: både laste- og lossested ligger i den innberettende staten.
— Internasjonal tur: lastested og/eller lossested ligger i andre stater enn den innberettende staten (=summen av følgende fire kategorier) 

(hvorav)
— utgående transport (varer lastes i den innberettende staten): turen starter i den innberettende staten og avsluttes et annet 

sted
— inngående transport (varer losses i den innberettende staten): turen starter et annet sted og avsluttes i den innberettende 

staten
— tredjestatstransport: tur mellom to stater hvorav ingen er den innberettende staten
— kabotasje: tur mellom to steder i en annen stat enn den innberettende staten.

Merknad 4 Tabellens oppstilling er vist i del E i dette vedlegg.
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C. Kabotasjetabeller

 For å kunne framskaffe opplysninger om kabotasje som tilsvarer dem som er tilgjengelige etter rådsforordning (EF) 
nr. 3118/93(2), kan følgende sett med tabeller og undertabeller spres:

Beskrivelse Periode Enhet

C1 Kabotasje utført av transportører fra de enkelte innberettende stater, etter innberettende 
stat 

År Tonnkilometer

C2 Kabotasje utført av transportører fra alle innberettende stater, etter stat der kabotasjen 
finner sted

År Tonnkilometer

C3 Kabotasje etter innberettende stat og stat der kabotasjen finner sted År Tonnkilometer

D. Tabeller for medlemsstatenes nasjonale myndigheter

 For at de nasjonale myndigheter i andre medlemsstater enn den innberettende staten skal kunne utarbeide statistikk 
over veitransportoppdrag på sitt territorium, kan følgende aggregerte datafiler gjøres tilgjengelige for nasjonale 
myndigheter:

Beskrivelse Periode Sammenlagt etter nivå Enheter(1)

D1 Transportoppdrag på nasjonalt plan 
(med last)

År — Innberettende stat
— Lastestat
— Lossestat
— Type gods

Tonn 
Tonnkilometer 
Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D2 Transportoppdrag på nasjonalt plan 
(uten last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D3 Transportoppdrag på regionalt plan 
(med last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Tonn 
Tonnkilometer 
Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D4 Transportoppdrag på regionalt plan 
(uten last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D5 Transittransport (turer med og uten 
last)

År — Transittstat
— Innberettende stat
— Med/uten last

Tonn 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

(1) Bevegelser kan vise enten til antall turer eller til antall enkelttransportoppdrag.

Avhengig av brukernes behov kan de nivåer og enheter som brukes i tabellene for medlemsstatenes nasjonale 
myndigheter, omfatte tilleggsvariabler som omfattes av innsamlingen av opplysninger i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1172/98, forutsatt at medlemsstatene samtykker.

(1) EFT L 279 av 12.11.1993, s. 1.
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E.  Sammendrag av virksomhet etter oppdragstype og transporttype

 Innberettende stat:

 År.............../Kvartal....................

Oppdragstype

For egen regning For annens regning Sammenlagt

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tur med last

Innenlands tur

Internasjonal tur

Varer lastet i innberettende stat

Varer losset i innberettende stat

Tredjestatstransport

Kabotasje

Alle internasjonale turer med last

Alle turer med last

Tur uten last

Innenlands tur

Internasjonal tur

Alle turer uten last
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 246/2003

av 10. februar 2003

om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftunder-
søkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

2005/EØS/27/53

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 

1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2104/2002(2), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 577/98 er det nød-

vendig å angi hva som skal inngå i programmet med ad 

hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006.

2) Medlemsstatene og Kommisjonen trenger særlige statis-

tiske opplysninger for å utarbeide hensiktsmessige poli-

tiske tiltak i forbindelse med modernisering av arbeidets 

tilrettelegging(3), forenlighet mellom yrkesaktivt liv og 

familieliv(4) samt aktiv alderdom(5).

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Programmet med ad hoc-moduler til arbeidskraftundersøkelsen 
for tidsrommet 2004 til 2006, som fastsatt i vedlegget, vedtas.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den Europeiske Unions Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 34, 11.2.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 10.

((1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3.
(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 14.
(3) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 67.
(4) EFT C 218 av 31.7.2000, s. 5.
(5) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 64.
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

FLERÅRIG PROGRAM MED AD HOC-MODULER

1.  Arbeidets tilrettelegging og arbeidstidsordninger

Liste over variabler: fastsettes før mars 2003.

Referanseperiode: andre kvartal 2004. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Dersom referanseperioden omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 
15 % av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. 
Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2005.

2.  Forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv

Liste over variabler: fastsettes før mars 2004.

Referanseperiode: andre kvartal 2005. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Dersom referanseperioden omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 
15 % av hele det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. 
Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2006.

3.  Overgang fra yrkesaktivt liv til pensjon

Liste over variabler: fastsettes før mars 2005.

Referanseperiode: andre kvartal 2006. Medlemsstatene kan imidlertid framlegge opplysninger som viser til alle 
årets 52 uker dersom delutvalget for ad hoc-modulen velges ut på grunnlag av utvalgets bølgestruktur.

Berørte medlemsstater og regioner: ennå ikke fastsatt.

Utvalg: en firedel av det utvalget som er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 577/98. Utvalget for denne modulen består av bare personer i aldersgruppen 50-74 år. Dersom referanseperio-
den omfatter samtlige 52 uker, skal imidlertid utvalgsstørrelsen utgjøre minst 15 % av det utvalget som er nødven-
dig for å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 577/98. Dersom utvalgsenheten er enkeltpersoner, 
er det ikke behov for opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2007.

________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING NR. 451/2003/EF

av 27. februar 2003

om endring av beslutning nr. 253/2000/EF om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlings-
program for allmennutdanning «Sokrates»(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I avsnitt IV B nr. 2 i vedlegget til europaparlaments- 
og rådsbeslutning nr. 253/2000/EF(4) er det fastsatt at 
finansiell støtte fra Fellesskapet til gjennomføring av 
prosjekter innenfor rammen av Fellesskapets handlings-
program for allmennutdanning «Sokrates» (heretter kalt 
«programmet») normalt ikke skal overstige 75 % av 
prosjektets samlede kostnader, unntatt når det gjelder 
oppfølgingstiltak. 

2) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 819/95/EF av 
14. mars 1995 om iverksetting av Fellesskapets hand-
lingsprogram «Sokrates»(5) er det ikke fastsatt noen 
minsteandel for samfinansiering.

3) Prosjekter innenfor rammen av programmets desentra-
liserte tiltak kan ikke gjennomføres uten et betydelig 
bidrag i form av arbeidstid for personale og infrastruktur-
støtte fra de organisasjonene som er partnere i prosjektet. 
Den støtten Fellesskapet yter til disse prosjektene dekker 
ikke kostnadene til slike personalbidrag, men kan dekke 
opptil 100 % av andre kostnader i forbindelse med gjen-
nomføringen av prosjektet.

4) Målgruppen for slike prosjekter er først og fremst små 
institusjoner, som skoler og voksenopplæringsinstitusjo-
ner, som vanligvis har begrensede administrative midler.

5) Fellesskapet har ikke tidligere krevd at institusjoner som 
deltar i prosjekter innenfor rammen av programmets 
desentraliserte tiltak, skal framlegge opplysninger om 
kostnadene for bidraget fra det personalet de ansetter i 
forbindelse med gjennomføringen av prosjektene.

6) De beløpene som gis som fellesskapsstøtte til prosjekter 
innenfor rammen av programmets desentraliserte tiltak, 
er små, i gjennomsnitt 3 315 euro i 2000.

7) Europaparlamentet uttrykte i sin resolusjon av 28. febru-
ar 2002 om gjennomføringen av Sokrates-programmet, 
bekymring over den uforholdsmessig store administrative 
byrden som pålegges mottakere av små tilskudd, særlig 
innenfor rammen av Comenius-tiltaket, og har oppfordret 
Kommisjonen til å foreslå de regelverksendringer som 
er nødvendige for å oppheve samfinansieringskravet for 
slike tilskudd.

8) Kommisjonen har i sin hvitbok om reform av Kommisjo-
nen — del II — Handlingsplan, forpliktet seg til å forbe-
dre og forenkle sine interne og eksterne framgangsmåter, 
i den grad de berører andre institusjoner, medlemsstatene 
og borgerne.

9) Det er ikke i samsvar med prinsippene om forenkling 
og forholdsmessighet å anvende et nytt krav om at de 
institusjonene som deltar i prosjekter innenfor rammen 
av programmets desentraliserte tiltak, skal redegjøre for 
kostnadene for bidraget fra det personalet de ansetter i 
forbindelse med gjennomføringen av prosjektene, bare 
for at det skal kunne påvises at fellesskapsstøtten normalt 
ikke overstiger 75 % av prosjektets samlede kostnader.

10) Avsnitt IV B nr. 2 første ledd i vedlegget til beslut-
ning nr. 253/2000/EF må derfor endres slik at samfi-
nansieringskravet kan anvendes med den nødvendige 
smidighet —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I avsnitt IV B nr. 2 i vedlegget til beslutning nr. 253/2000/EF 
skal første ledd lyde:

«Som hovedregel er den finansielle støtte som Fellesskapet 
yter til prosjekter innenfor rammen av dette program, ment 
delvis å dekke de kostnadene som anslås å være nødvendi-
ge for å gjennomføre de aktuelle typer virksomhet, og kan 
dekke et tidsrom på høyst tre år, med forbehold for jevn-
lig vurdering av de oppnådde resultatene. I samsvar med 
samfinansieringsprinsippet kan mottakerens bidrag bestå i 
å stille til rådighet det personale og/eller den infrastruktur 
som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Støtten 
kan utbetales på forhånd for å gi mulighet for forberedende 
besøk med hensyn til de aktuelle prosjektene.»

2005/EØS/27/54

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69, 13.3.2003, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54, 23.10.2003, s. 11.

(1) EFT C 203 E av 27.8.2002, s. 133.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 97.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT) og rådsbeslutning av 27. februar 2003.
(4) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 1.
(5) EFT L 87 av 20.4.1995, s. 10. Beslutningen sist endret ved beslutning nr. 

68/2000/EF (EFT L 10 av 14.1.2000, s. 1).
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Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. CHRISOCHOÏDIS

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/97/EF

av 4. desember 2001

om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes  
til hvitvasking av penger(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeis-
ke fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og annet punktum 
samt artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 18. september 
2001, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er hensiktsmessig at rådsdirektiv 91/308/EØF(4), 
heretter kalt «direktivet», som er et av de viktigste 
internasjonale virkemidler i kampen mot hvitvasking av 
penger, ajourføres idet det tas hensyn til Kommisjonens 
konklusjoner og Europaparlamentets og medlemssta-
tenes ønsker. Direktivet bør ikke bare gjenspeile beste 
internasjonale praksis på området, men også fortsatt opp-
rettholde en høy standard på vernet av finanssektoren og 
annen utsatt virksomhet mot skadevirkningene av utbytte 
av kriminalitet.

2) I henhold til Generalavtalen om handel med tjenester 
(GATS) kan medlemmene treffe tiltak som er nødvendige 
for å verne offentlig moral og treffe tiltak av forsiktig-
hetshensyn, blant annet for å sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet. Disse tiltakene bør ikke innebære 
større begrensninger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene.

3) I direktivet er det ikke klart fastsatt hvilken medlemsstats 
myndigheter som skal motta meldinger om mistenkelige 
transaksjoner fra filialer av kreditt- og finansinstitusjoner 
med hovedkontor i en annen medlemsstat, og heller ikke 
hvilken medlemsstats myndigheter som har ansvaret for å 
sikre at slike filialer overholder direktivets bestemmelser. 
Myndighetene i de medlemsstatene der filialene ligger 
bør motta slike meldinger og utøve ovennevnte ansvar.

4) Ansvarsfordelingen bør klart framgå av direktivet gjen-
nom en endring av definisjonen av «kredittinstitusjon» 
og «finansinstitusjon».

5) Europaparlamentet har uttrykt bekymring over at veks-
lekontorers og pengeoverføringskontorers virksomhet er 
utsatt for å bli benyttet til hvitvasking av penger. Denne 
virksomheten bør allerede være omfattet av direktivets 
virkeområde. For å fjerne enhver tvil om dette spørsmål 
bør det tydelig bekreftes i direktivet at det omfatter slik 
virksomhet.

6) For å sikre en så fullstendig dekning av finanssekto-
ren som mulig bør det også gjøres klart at direktivet 
får anvendelse på investeringsforetaks virksomhet som 
definert i rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om 
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5).

7) I henhold til direktivet er medlemsstatene forpliktet bare 
til å bekjempe hvitvasking av utbytte av narkotikaforbry-
telser. I de senere år har utviklingen gått i retning av en 
mye videre definisjon av begrepet hvitvasking av penger 
på grunnlag av et bredere spekter av primærlovbrudd 
eller underliggende lovbrudd, noe som f.eks. gjenspeiles 
i ajourføringen i 1996 av de 40 anbefalingene fra Den 
internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til 
bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF), det leden-
de internasjonale organet for bekjempelse av hvitvasking 
av penger.

8) Et bredere spekter av primærlovbrudd letter meldingen 
av mistenkelige transaksjoner og det internasjonale sam-
arbeidet på dette området. Direktivet bør derfor ajourfø-
res.

9) Ved Rådets felles handling 98/699/JIS av 3. desember 
1998 om hvitvasking av penger, identifisering, oppspo-
ring, sperring, beslag og inndragning av hjelpemidler og 
utbytte av kriminalitet(6) ble medlemsstatene med sikte 
på å gjøre det straffbart å hvitvaske penger enige om å 
anse alle alvorlige lovbrudd som definert i den felles 
handlingen, som primærlovbrudd.

10) Særlig er bekjempelse av organisert kriminalitet nært 
knyttet til tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger. 
Listen over primærlovbrudd bør derfor tilpasses.

2005/EØS/27/55

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 344, 28.12.2001, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2003 av 11 August 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 23.10.2003, s. 12.

(1) EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 14.
(2) EFT C 75 av 15.3.2000, s. 22.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. juli 2000 (EFT C 121 av 24.4.2001, s. 133), 

Rådets felles holdning av 30. november 2000 (EFT C 36 av 2.2.2001, s. 24) 
og europaparlamentsbeslutning av 5. april 2001 (ennå ikke offentliggjort i 
EFT). Europaparlamentsbeslutning av 13. november 2001 og rådsbeslutning 
av 19. november 2001.

(4) EFT L 166 av 28.6.1991, s. 77.

(5) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/9/EF (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).

(6) EFT L 333 av 9.12.1998, s. 1.
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11) Direktivet inneholder forpliktelser særlig med hensyn 
til melding av mistenkelige transaksjoner. Det vil være 
mer hensiktsmessig og mer i tråd med tankegangen bak 
handlingsplanen til høynivågruppen for bekjempelse av 
organisert kriminalitet(1) å utvide direktivets forbud mot 
hvitvasking av penger.

12) 21. desember 1998 vedtok Rådet den felles handling 
98/733/JIS om å gjøre det straffbart å delta i en kriminell 
organisasjon i Den europeiske unions medlemsstater(2). 
Denne felles handling gjenspeiler medlemsstatenes enig-
het om behovet for en felles metode på dette området.

13) I henhold til direktivet skal meldinger om mistenkelige 
transaksjoner gis av finanssektoren, særlig kredittinstitu-
sjonene, i hver medlemsstat. Det finnes tegn på at stren-
gere kontroller i finanssektoren har tvunget dem som 
hvitvasker penger til å finne alternative metoder for å 
skjule opprinnelsen til utbyttet av kriminell virksomhet.

14) Det er en tendens til at de som hvitvasker penger i stadig 
større grad benytter seg av ikke-finansielle foretak. Dette 
bekreftes gjennom FATFs arbeid med hensyn til hvitvas-
kingsmetoder og -typer.

15) Forpliktelsene i henhold til direktivet med hensyn til 
identifisering av kunder, oppbevaring av opplysninger og 
melding av mistenkelige transaksjoner bør utvides til å 
omfatte et begrenset antall typer virksomhet og yrker som 
har vist seg å være utsatt for hvitvasking av penger.

16) Notarer og uavhengige jurister, som definert av medlems-
statene, bør omfattes av bestemmelsene i direktivet når 
de deltar i finansielle transaksjoner eller transaksjoner på 
vegne av foretak, herunder skatterådgivning, der faren er 
størst for at disse juristenes tjenester misbrukes til hvit-
vasking av utbytte av kriminell virksomhet.

17) Når uavhengige yrkesutøvere som yter juridisk bistand, 
som er rettslig godkjente og kontrollerte, f.eks. advoka-
ter, vurderer en klients rettslige stilling eller representerer 
en klient ved rettergang, vil det i henhold til direktivet 
imidlertid ikke være hensiktsmessig i forbindelse med 
slik virksomhet å forplikte disse juristene til å melde 
eventuelle mistanker om hvitvasking av penger. Det må 
gjøres unntak fra enhver plikt til å melde opplysninger 
som er mottatt før, under eller etter en rettergang, eller i 
forbindelse med vurderingen av en klients rettslige stil-
ling. Juridisk bistand omfattes dermed fortsatt av taus-
hetsplikt, med mindre den juridiske rådgiveren deltar i 
hvitvaskingsvirksomhet, den juridiske bistanden gis med 
henblikk på hvitvasking av penger eller advokaten vet at 
klienten søker juridisk bistand med henblikk på hvitvas-
king av penger.

18) Direkte sammenlignbare tjenester må behandles på 
samme måte når de ytes av yrkesgrupper som omfat-
tes av direktivet. For å bevare de rettighetene som er 
fastsatt i Den europeiske konvensjon om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og 
i traktaten om Den europeiske union, når det gjelder 
revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere, 
som i visse medlemsstater kan forsvare eller representere 
en klient ved rettergang eller vurdere en klients rettslige 
stilling, bør de opplysninger som de får tilgang til under 
utførelsen av disse oppgavene, ikke omfattes av mel-
dingsplikten i henhold til direktivet.

19) I direktivet vises det på den ene side til «de myndigheter 
som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av pen-
ger», som meldinger om mistenkelige transaksjoner skal 
sendes til, og på den annen side til myndigheter som i 
henhold til lover eller regler har myndighet til å føre til-
syn med virksomhet som utøves av de institusjoner eller 
personer som omfattes av dette direktiv («vedkommende 
myndigheter»). Det er enighet om at direktivet ikke inne-
bærer noen plikt for medlemsstatene til å opprette slike 
«vedkommende myndigheter» dersom de ikke finnes, 
og advokatforeninger og andre selvregulerende organer 
for uavhengige yrkesutøvere omfattes ikke av uttrykket 
«vedkommende myndigheter». 

20) Når det gjelder notarer og uavhengige jurister bør med-
lemsstatene av hensyn til disses taushetsplikt overfor sine 
klienter kunne utpeke advokatforeningen eller et annet 
selvregulerende organ for uavhengige yrkesutøvere til det 
organet som yrkesutøverne kan sende meldinger til om 
mulige tilfeller av hvitvasking. Reglene for behandling 
av slike meldinger og eventuell videresending av dem 
til «de myndigheter som har ansvaret for å bekjempe 
hvitvasking av penger» samt i alminnelighet for egnede 
former for samarbeid mellom advokatforeninger eller 
bransjeorganer og disse myndighetene, skal fastsettes av 
medlemsstatene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/308/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 I dette direktiv menes med

A) kredittinstitusjon: en kredittinstitusjon som definert i 
artikkel 1 nr. 1 første ledd i direktiv 2000/12/EF(*), 
samt filialer som definert i samme artikkels nr. 3, belig-
gende innenfor Fellesskapet, av kredittinstitusjoner med 
hovedkontor beliggende innenfor eller utenfor Felles-
skapet.

(1) EFT C 251 av 15.8.1997, s. 1.
(2) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
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B) finansinstitusjon:

1. Andre foretak enn kredittinstitusjoner hvis hoved-
virksomhet består i å utføre en eller flere typer 
virksomhet nevnt i nr. 2-12 og nr. 14 på listen i 
vedlegg I til direktiv 2000/12/EF; dette omfatter 
virksomhet ved vekslekontorer og pengeoverfø-
ringskontorer.

2. Et forsikringsforetak som er behørig godkjent i 
samsvar med direktiv 79/267/EØF(**), dersom det 
utfører virksomhet som omfattes av nevnte direk-
tiv.

3. Et investeringsforetak som definert i artikkel 1 
nr. 2 i direktiv 93/22/EØF(***).

4. Foretak for kollektiv investering som markedsfører 
sine andeler eller aksjer.

Definisjonen av en finansinstitusjon omfatter filialer 
beliggende innenfor Fellesskapet av finansinstitusjoner 
med hovedkontor innenfor eller utenfor Fellesskapet.

C) hvitvasking av penger: følgende handlinger, når de 
begås med forsett:

— konvertering eller overdragelse av formuesgoder i 
den hensikt å skjule eller tilsløre formuesgodenes 
ulovlige opprinnelse, eller å hjelpe noen som er 
innblandet i slik virksomhet med å unngå de retts-
lige følger av vedkommendes handlinger, når den 
som gjør dette vet at formuesgodene stammer fra 
kriminell virksomhet eller fra deltaking i slik virk-
somhet,

— å skjule eller tilsløre formuesgoders reelle art, opp-
rinnelse eller plassering, råderett, bevegelser, eien-
domsretten til dem eller rettighetene som er knyttet 
til dem, når den som gjør dette vet at de stammer 
fra kriminell virksomhet eller fra deltaking i slik 
virksomhet,

— tilegnelse, besittelse eller bruk av formuesgoder, 
når den som mottar formuesgodene på det tids-
punkt vet at de stammer fra kriminell virksomhet 
eller fra deltaking i slik virksomhet,

— deltaking, medvirkning, forsøk, hjelp, bistand og 
råd i forbindelse med noen av handlingene nevnt i 
de foregående strekpunkter.

 Kjennskap, forsett eller motiv som vilkår for at oven-
nevnte handlinger skal foreligge, skal kunne fastslås på 
grunnlag av faktiske, objektive omstendigheter.

 Det skal også betraktes som hvitvasking av penger der-
som virksomheten som lå til grunn for formuesgodene 
som skulle hvitvaskes, foregikk på en annen medlems-
stats territorium eller i en tredjestat.

D) formuesgoder: alle typer eiendeler, materielle eller 
immaterielle, fast eiendom eller løsøre samt juridiske 
dokumenter eller dokumenter som viser eiendomsret-
ten til eiendelene eller rettigheter knyttet til dem,

E) kriminell virksomhet: alle former for kriminell delta-
king i et alvorlig lovbrudd.

 Alvorlige lovbrudd er minst:

— alle lovbrudd som definert i artikkel 3 nr. 1 bok-
stav a) i Wien-konvensjonen,

— kriminelle organisasjoners virksomhet som definert 
i artikkel 1 i den felles handling 98/733/JIS(****),

— bedrageri, i det minste alvorlige tilfeller, som defi-
nert i artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2 i Konvensjonen 
om vern av De europeiske fellesskaps finansielle 
interesser(*****),

— korrupsjon,

— et lovbrudd som kan gi et betydelig utbytte, og som 
straffes med en lang fengselsstraff i samsvar med 
medlemsstatens straffelov.

 Medlemsstatene skal innen 15. desember 2004 endre 
definisjonen i dette strekpunkt slik at den stemmer 
overens med definisjonen av alvorlige lovbrudd i den 
felles handling 98/699/JIS. Rådet oppfordrer Kommi-
sjonen til innen 15. desember 2004 å framlegge et for-
slag til direktiv om endring av dette direktiv i samsvar 
med dette.

 Medlemsstatene kan definere et hvilket som helst 
lovbrudd som kriminell virksomhet for dette direktivs 
formål.

F) vedkommende myndigheter: nasjonale myndigheter 
som i henhold til lover eller regler har myndighet til å 
føre tilsyn med den virksomhet som utøves av de insti-
tusjoner eller personer som omfattes av dette direktiv.

(*) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet endret ved 
direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 av 27.10.2000, 
s. 37).

(**) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret 
ved europaparlaments– og rådsdirektiv 95/26/EF 
(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(***) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist 
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv  
97/9/EF (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).

(****) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
(*****) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).»

2. Ny artikkel 2a skal lyde:

 «Artikkel 2a

 Medlemsstatene skal påse at forpliktelsene fastsatt i dette 
direktiv pålegges følgende institusjoner:

1. kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 bok-
stav A),
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2. finansinstitusjoner som definert i artikkel 1 bok-
stav B),

samt følgende juridiske eller fysiske personer når de utøver 
sitt yrke:

3. revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere,

4. eiendomsmeglere,

5. notarer og andre uavhengige jurister når de deltar

a) enten ved å bistå klienter med planlegging eller 
gjennomføring av transaksjoner i forbindelse med

  i) kjøp og salg av fast eiendom eller foretak,

 ii) forvaltning av klienters penger, verdipapirer 
eller andre aktiva,

iii) åpning eller forvaltning av bank-, spare- eller 
verdipapirkonti,

iv) tilveiebringelse av nødvendig kapital til opp-
rettelse, drift eller ledelse av selskaper,

 v) opprettelse, drift eller ledelse av forvaltnings-
selskaper, selskaper eller lignende strukturer,

b) eller ved å handle på vegne av en klient og for 
dennes regning ved finansielle transaksjoner eller 
transaksjoner med fast eiendom,

6. forhandlere av verdifulle gjenstander, for eksempel 
edelstener eller edelmetaller, eller kunstverk, og auk-
sjonsholdere når det betales kontant og med et beløp 
på 15 000 euro eller mer,

7. kasinoer.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, krever skriftlig 
legitimasjon av sine kunder når det opprettes forretnings-
forbindelser, når det gjelder institusjoner særlig når det 
opprettes en konto eller en sparekonto, eller når det tilbys 
utleie av bankbokser.

 2. Kravet til legitimasjon skal også gjelde transaksjoner 
med andre kunder enn dem som er nevnt i nr. 1 når beløpet 
er på 15 000 euro eller mer, enten transaksjonen gjen-
nomføres i en enkelt operasjon, eller i flere operasjoner 
som synes å ha tilknytning til hverandre. Der beløpet ikke 
er kjent når transaksjonen gjennomføres, skal den berørte 
institusjon eller person kreve legitimasjon så snart den 
eller vedkommende får kjennskap til beløpet og fastslår at 
beløpsgrensen er nådd.

 3. Som unntak fra nr 1 og 2 skal det ikke kreves legi-
timasjon i forbindelse med forsikringspoliser tegnet av 
forsikringsforetak i henhold til rådsdirektiv 92/96/EØF av 
10. november 1992 om samordning av lover og forskrifter 

om direkte livsforsikring (tredje livsforsikringsdirektiv)(*) 
når de utøver virksomhet som omfattes av nevnte direktiv, 
og når innbetalingen eller innbetalingene for en løpende 
premie i et gitt år ikke overstiger 1 000 euro, eller når 
det betales en engangspremie på 2 500 euro eller mindre. 
Dersom innbetalingen eller innbetalingene for en løpende 
premie i et gitt år forhøyes slik at den overstiger beløps-
grensen på 1 000 euro, skal det kreves legitimasjon.

 4. Medlemsstatene kan fastsette at kravet til legitima-
sjon ikke skal være obligatorisk for forsikringspoliser 
når det gjelder pensjonsforsikring tegnet i henhold til en 
arbeidsavtale eller forsikredes yrke, forutsatt at polisene 
ikke inneholder noen gjenkjøpsklausul og ikke kan tjene 
som sikkerhet for lån.

 5. Som unntak fra nr. 1-4 skal alle kasinokunder avkre-
ves legitimasjon når de kjøper eller selger spillemerker til 
en verdi av 1 000 euro eller mer.

 6. Kasinoer som er underlagt offentlig tilsyn skal i alle 
tilfeller anses å oppfylle kravet til legitimasjon som fastsatt 
i dette direktiv dersom de registrerer og fastslår identiteten 
til sine kunder allerede ved inngangen til lokalet, uavhen-
gig av hvor mange spillemerker som kjøpes.

 7. Dersom det er tvil om hvorvidt kundene nevnt i de 
foregående numre handler på egne vegne, eller når det fast-
slås at de ikke handler på egne vegne, skal de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, treffe rimelige 
tiltak for å skaffe opplysninger om den virkelige identite-
ten til de personer kundene handler på vegne av.

 8. Når det foreligger mistanke om hvitvasking av 
penger, har de institusjoner og personer som omfattes av 
dette direktiv, plikt til å kreve slik legitimasjon selv om 
størrelsen av transaksjonen ikke overstiger ovennevnte 
beløpsgrense.

 9. De institusjoner og personer som omfattes av dette 
direktiv, skal ikke være underlagt plikten til å kreve legiti-
masjon som fastsatt i denne artikkel dersom kunden er en 
kreditt- eller finansinstitusjon som omfattes av dette direk-
tiv, eller en kreditt- eller finansinstitusjon beliggende i en 
tredjestat som etter de berørte medlemsstaters oppfatning 
stiller krav som tilsvarer dem som følger av dette direktiv.

 10. Medlemsstatene kan fastsette at kravet til legitima-
sjon i forbindelse med transaksjoner nevnt i nr. 3 og 4 
er oppfylt dersom det fastslås at transaksjonsbeløpet skal 
debiteres en konto opprettet i kundens navn hos en kreditt-
institusjon som er underlagt plikten etter nr. 1.
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 11. Medlemsstatene skal i alle tilfeller påse at de insti-
tusjoner og personer som omfattes av dette direktiv, treffer 
de særlige og hensiktsmessige tiltak som er nødvendige for 
å kompensere for den økte faren for hvitvasking av penger 
som oppstår når forretningsforbindelser opprettes eller 
en transaksjon innledes med en kunde som ikke fysisk er 
til stede for å legitimere seg («transaksjoner uten direkte 
kontakt»). Slike tiltak skal sikre at kundens identitet fast-
slås, f.eks. ved krav om ytterligere underlagsdokumenter, 
eller ved ytterligere tiltak for å kontrollere eller bekrefte 
de leverte dokumenter, eller ved krav om en bekreftende 
attest fra en institusjon som omfattes av dette direktiv, eller 
ved krav om at den første betalingen i forbindelse med 
transaksjonen skal gjennomføres via en konto som er åpnet 
i kundens navn hos en kredittinstitusjon som omfattes av 
dette direktiv. I de interne kontrollrutinene som er fastsatt i 
artikkel 11 nr. 1, skal det tas særlig hensyn til disse tiltak.
________________
(*) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT  
L 290 av 17.11.2000, s. 27).»

4. I artikkel 4, 5, 8 og 10 skal «kreditt- og finansinstitusjoner» 
erstattes med «de institusjoner og personer som omfattes 
av dette direktiv».

5. Artikkel 6 skal lyde:

 «Artikkel 6

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og per-
soner som omfattes av dette direktiv, samt medlemmer av 
ledelsen og ansatte, fullt ut samarbeider med myndighetene 
som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger

a) ved på eget initiativ å underrette de nevnte myndig-
heter om alle forhold som kan tyde på at det foregår 
hvitvasking av penger,

b) ved på anmodning fra de nevnte myndigheter å gi dem 
alle nødvendige opplysninger etter framgangsmåtene 
fastsatt i gjeldende lovgivning.

 2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes myn-
dighetene som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av 
penger i medlemsstaten der institusjonen eller personen 
som oversender opplysningene befinner seg. Opplysninge-
ne skal vanligvis oversendes av den eller de personer som 
institusjonene eller personene utpeker etter framgangsmå-
ten i artikkel 11 nr. 1 bokstav a).

 3. Når det gjelder notarer og uavhengige jurister som 
nevnt i artikkel 2a nr. 5, kan medlemsstatene for det berørte 
yrket utpeke et passende selvregulerende organ til den myn-
dighet som skal underrettes om de forhold som er nevnt i 
nr. 1 bokstav a), og i så fall skal medlemsstatene fastsette 
egnede former for samarbeid mellom dette organ og myn-
dighetene som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av 
penger.

 Medlemsstatene er ikke pålagt å anvende kravene fastsatt 
i nr. 1 på notarer, uavhengige jurister, revisorer, eksterne 
regnskapsførere og skatterådgivere med hensyn til opplys-
ninger som de mottar fra eller om en klient når de vurderer 
klientens rettslige stilling eller forsvarer eller representerer 
klienten ved rettergang, herunder rådgivning med hensyn 
til å innlede eller unngå rettergang, uansett om opplysnin-
gene er mottatt eller innhentet før, under eller etter slik 
rettergang.»

6. Artikkel 7 skal lyde:

 «Artikkel 7

 Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, lar være å gjennomføre en 
transaksjon de vet eller har mistanke om har tilknytning til 
hvitvasking av penger før de har underrettet myndighetene 
nevnt i artikkel 6. Disse myndighetene kan på vilkår fast-
satt i sin nasjonale lovgivning gi instruks om ikke å gjen-
nomføre transaksjonen. Når det er mistanke om at en slik 
transaksjon vil føre til hvitvasking av penger og det ikke 
er mulig å la være å gjennomføre den, eller sannsynligvis 
vil vanskeliggjøre forsøk på å rettsforfølge dem som drar 
fordel av en antatt hvitvaskingsoperasjon, skal de berørte 
institusjoner og personer underrette myndighetene umid-
delbart etter at den er gjennomført.

7. I artikkel 8 blir nåværende tekst nr. 1 og følgende tilføyes 
som nytt nr. 2:

 «2. Medlemsstatene skal i henhold til dette direktiv ikke 
være pålagt å anvende bestemmelsen i nr. 1 på yrkene 
nevnt i artikkel 6 nr. 3 annet ledd.

8. Artikkel 9 skal lyde:

 «Artikkel 9

 Dersom en institusjon eller person som omfattes av dette 
direktiv, eller en ansatt eller et medlem av ledelsen i en 
slik institusjon eller person i god tro bringer videre opp-
lysninger nevnt i artikkel 6 og 7 til myndighetene som 
har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger, skal 
dette ikke anses som brudd på noen taushetsplikt pålagt i 
henhold til avtale eller lov eller forskrift, og det skal ikke 
medføre noen form for ansvar for institusjonen eller perso-
nen, medlemmer av ledelsen eller ansatte.»

9. I artikkel 10 tilføyes følgende ledd:

 «Medlemsstatene skal påse at tilsynsorganene som ved 
lover eller regler har myndighet til å overvåke aksje- og 
valutamarkedet og markedet for finansielle derivater, 
dersom de oppdager forhold som kan tjene som bevis for 
hvitvasking av penger, underretter myndighetene som har 
ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger.»



Nr. 27/380 2.6.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og per-
soner som omfattes av dette direktiv,

a) oppretter tilfredsstillende interne kontroll- og kommu-
nikasjonsrutiner med sikte på å forebygge og hindre at 
det gjennomføres transaksjoner knyttet til hvitvasking 
av penger,

b) treffer passende tiltak for å gjøre sine ansatte kjent med 
bestemmelsene i dette direktiv. Tiltakene skal omfatte 
deltaking i særlige opplæringsprogrammer slik at de 
ansatte det gjelder lærer å kjenne igjen transaksjoner 
som kan være knyttet til hvitvasking av penger og kan 
bli instruert om hvordan de skal gå fram i slike tilfel-
ler.

 Dersom en fysisk person som omfattes av artikkel 2a 
nr. 3-7, utøver sin yrkesvirksomhet som ansatt hos en 
juridisk person, får kravene fastsatt i denne artikkel anven-
delse på den juridiske personen og ikke på den fysiske 
personen.

2. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, har tilgang til ajourførte 
opplysninger om de metoder som brukes ved hvitvasking 
av penger og om forhold som gjør det mulig å oppdage 
mistenkelige transaksjoner.

11. I artikkel 12 skal «kreditt- og finansinstitusjonene nevnt i 
artikkel 1» erstattes med «de institusjoner og personer som 
er nevnt i artikkel 2a».

Artikkel 2

Kommisjonen skal innen tre år etter at dette direktiv har trådt 
i kraft, innenfor rammen av rapporten omhandlet i artikkel 17 
i direktiv 91/308/EØF, gjennomføre en særlig undersøkelse 

av sider ved gjennomføringen av artikkel 1 bokstav E) femte 
strekpunkt, særbehandlingen av advokater og andre uavhen-
gige jurister, identifiseringen av kunder i transaksjoner uten 
direkte kontakt og mulige følger for elektronisk handel.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 15. juni 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 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, 4. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE D. REYNDERS

 President Formann
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