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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. januar 2003

om endring av rådsdirektiv 85/511/EØF med hensyn til listene over laboratorier som har tillatelse til å  
håndtere levende munn- og klovsykevirus(*)

[meddelt under nummer K(2002) 5559]

(2003/11/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF av 18. november 
1985 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- 
og klovsyke(1), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, 
Finland og Sverige, særlig artikkel 13 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter at rutinevaksinasjon mot munn- og klovsyke opp-
hørte i Fellesskapet i 1991, er besetningene i Fellesska-
pet blitt mer mottakelige for denne sykdommen. Det er 
derfor viktig å sørge for at laboratoriene som håndterer 
viruset, gjør dette under sikre forhold for å unngå spred-
ning av virus fra disse laboratoriene, noe som kunne sette 
disse besetningene i fare.

2) Direktiv 85/511/EØF inneholder lister over nasjonale og 
kommersielle laboratorier som har tillatelse til å håndtere 
levende munn-og klovsykevirus. I henhold til nevnte 
direktiv skal disse laboratoriene være i samsvar med min-
stestandardene som er anbefalt av De forente nasjoners 
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

3) Enkelte medlemsstater har besluttet å innstille håndte-
ringen av munn- og klovsykeviruset i visse laborato-
rier, mens andre medlemsstater har gitt de nødvendige 

garantier for at de laboratoriene de har godkjent for dette 
formål, overholder vilkårene. Dessuten er opplysnin-
gene om enkelte laboratorier som er oppført i direktiv  
85/511/EØF, endret.

4) Det er derfor nødvendig å ajourføre listene over laborato-
rier i vedlegg A og B til direktiv 85/511/EØF.

5) Direktiv 85/511/EØF bør derfor endres.

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

Vedlegg A og B til rådsdirektiv 85/511/EØF erstattes med tek-
sten i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2003.

 For Kommisjonen

 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2005/EØS/58/01

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 7, 11.1.2003, s. 82, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 1.

(1) EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
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VEDLEGG

«VEDLEGG A

Kommersielle laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og  
klovsykevirus til vaksineproduksjon

TYSKLAND Bayer AG, Köln

FRANKRIKE Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

NEDERLAND CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

DET FORENTE KONGERIKE Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

VEDLEGG B

Nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

BELGIA Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle

DANMARK Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm

TYSKLAND Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere

— Anstaltsteil Tübingen

— Anstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems

HELLAS Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού
Αγία Παρασκευή Αττικής

SPANIA Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid

FRANKRIKE Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

— Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des 
viandes, Lyon

— Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 
Maison-Alfort

ITALIA Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, 
Brescia

NEDERLAND CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

ØSTERRIKE Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

DET FORENTE KONGERIKE Institute for Animal Health, Pirbright»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2003

om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for  
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland(*)

[meldt under nummeret K(2003) 626]

(Berre den tyske og franske teksta er gyldig)

(2003/135/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1, artikkel 20 nr. 2, artikkel 25 nr. 3 og 
artikkel 29 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I det siste tiåret er det vorte påvist tilfelle av klas-
sisk svinepest hjå viltlevande svin i dei tyske delsta-
tane Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland og Sachsen-Anhalt.

2)  Planane for utrydding av klassisk svinepest hjå vilt-
levande svin i Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz og Sachsen-Anhalt vart godkjende ved kommis-
jonsvedtak 1999/39/EF av 21. desember 1998 om god-
kjenning av planen framlagt av Tyskland for utryddelse 
av klassisk svinepest hos viltlevende svin i Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern og Niedersachsen, og om 
oppheving av vedtak 96/552/EF(2), kommisjonsved-
tak 1999/335/EF av 7. mai 1999 om godkjenning av 
dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Baden-
Württemberg og Rheinland-Pfalz(3) og kommisjonsvedtak  
2000/281/EF av 31. mars 2000 om godkjenning av 
planen framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk 
svinepest hos viltlevende svin i Sachsen-Anhalt(4).

3)  Planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltle-
vande svin i Nordrhein-Westfalen og for naudvaksinasjon 
mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland vart godkjende 
ved kommisjonsvedtak 2002/161/EF av 22. februar 2002 
om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt 
fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i Saarland og for naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i Rheinland-Pfalz og 
Saarland(5), sist endra ved vedtak 2002/791/EF(6).

4)  Tyskland har lagt fram opplysningar som tyder på at 
klassisk svinepest er utrydda i Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og Sachsen-
Anhalt. Dei tiltaka som Kommisjonen har vedteke for å 
motkjempe sjukdommen i desse områda i Tyskland, bør 
difor opphevast.

5)  Tiltaka for å motkjempe klassisk svinepest i Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland må 
haldast ved lag.

6)  Tyskland har lagt fram ajourførde planar for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Niedersachsen 
og Rheinland-Pfalz, slik at planane vert i samsvar med 
føresegnene i direktiv 2001/89/EF.

7)  I lys av den epidemiologiske situasjonen har Tyskland 
lagt fram ein endra plan for naudvaksinasjon av viltlevan-
de svin i Rheinland-Pfalz og ein plan for naudvaksinasjon 
av viltlevande svin i Niedersachsen.

2005/EØS/58/02

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5.
(2) TEF L 11 av 16.1.1999, s. 47.
(3) TEF L 126 av 20.5.1999, s. 21.
(4) TEF L 92 av 31.3.2000, s. 27.

(5) TEF L 53 av 23.2.2002, s. 43.
(6) TEF L 274 av 11.10.2002, s. 40.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 53, 28.2.2003, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 1.
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8)  Dei nyleg framlagde planane for utrydding og naudvak-
sinasjon er vortne granska og funne å vere i samsvar med 
føresegnene i direktiv 2001/89/EF.

9)  Dei tyske styresmaktene har gjeve løyve til at det kan 
leggjast ut lokkemat som inneheld ein svekka levande 
vaksine mot klassisk svinepest (C-stamme), til immuni-
sering av viltlevande svin.

10)  Dei tyske styresmaktene vil halde fram med å føre 
nøye kontroll med klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i heile Tyskland, innanfor ramma av det program-
met for utrydding og overvaking av klassisk svinepest 
som er godkjent ved kommisjonsvedtak 2002/943/EF 
av 28. november 2002 om godkjenning av program for 
utrydding og overvaking av visse dyresjukdommar og for 
førebyggging av zoonosar, som medlemsstatane har lagt 
fram for 2003(1).

11)  Dei tyske styresmaktene har plikta seg til i) å jamleg 
vurdere dei gjeldande tiltaka for å motkjempe klassisk 
svinepest i Tyskland, i nært samarbeid med kontora til 
Kommisjonen og i lys av utviklinga av den epidemiolo-
giske situasjonen, ii) fullt ut å ta omsyn til resultata av og 
tilrådingane frå kontrollvitjinga frå Næringsmiddel- og 
veterinærkontoret til Kommisjonen, som vart gjennom-
førde i Rheinland-Pfalz i januar 2003(2), og iii) å betre 
innsamlinga av demografiske data om viltlevande svin 
og av dei epidemiologiske opplysningane som ligg til 
grunn for dei utryddings- og vaksinasjonsplanane som 
vert godkjende ved dette vedtaket. Dersom det er naud-
synt, skal dei tyske styresmaktene endre dei planane som 
vert godkjende ved dette vedtaket, og sende dei over til 
Kommisjonen for vidare godkjenning.

12)  Det er påvist klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
Frankrike nær grensa til Tyskland. Den utryddingsplanen 
som Frankrike har lagt fram, vart godkjend ved kommis-
jonsvedtak 2002/626/EF av 25. juli 2002 om godkjenning 
av den planen som Frankrike har lagt fram for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Moselle og 
Meurthe-et-Moselle(3).

13)  Av omsyn til klarleiken bør det gjerast eitt vedtak i) som 
stadfestar godkjenninga av dei planane som Tyskland har 
lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltle-
vande svin i Nordrhein-Westfalen og Saarland, ii) som 
godkjenner dei nyleg framlagde planane for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Niedersachsen 
og Rheinland-Pfalz, iii) som stadfestar godkjenninga 
av planane for naudvaksinasjon av viltlevande svin mot 
klassisk svinepest i Nordrhein-Westfalen og Saarland, iv) 
som godkjenner dei nyleg framlagde planane for naud-
vaksinasjon av viltlevande svin mot klassisk svinepest i 
  
 
 

 Niedersachsen og Rheinland-Pfalz, v) som fastset vilkår 
for å sikre at det i dei aktuelle grenseområda vert samsvar 
mellom dei tiltaka som skal gjennomførast av Tyskland, 
og dei tiltaka som Frankrike har sett i verk, og vi) som 
opphevar vedtak 1999/39/EF, 1999/335/EF, 2000/281/EF 
og 2002/161/EF.

14)  Av omsyn til klarleiken bør det i dette vedtaket gjevast 
opplysningar om dei geografiske områda der utryddings- 
og naudvaksinasjonsplanane skal gjennomførast.

15)  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

Dei planane som Tyskland har lagt fram for utrydding av klas-
sisk svinepest hjå viltlevande svin i Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland, er godkjende.

Artikkel 2

Dei planane som Tyskland har lagt fram for naudvaksinasjon 
mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland, er  
godkjende.

Artikkel 3

Tyskland skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som er 
naudsynte for å gjennomføre dei planane som er nemnde i 
artikkel 1 og 2, i dei områda som er nemnde i vedlegget.

Artikkel 4

Tyskland skal, i eit område langs grensa mellom Rheinland-
Pfalz og Frankrike som er minst 20 km breitt, vedta høvelege 
tiltak for å:

a)  i størst mogleg grad unngå å skape uro i populasjonen av 
viltlevande svin som kan føre til at dyra vil flytte seg over 
lengre strekningar ut av det aktuelle området, samstundes 
som det vert teke omsyn til naturlege og kunstige hinder, 
og

b)  redusere dyretettleiken i populasjonen av viltlevande svin.

Dei nemnde tiltaka skal vedtakast av Tyskland i samordning 
og samarbeid med dei franske styresmaktene. Dei skal omfatte 
regulering av jakt, eller dersom det er naudsynt, forbod mot 
jakt.

(1) TEF L 326 av 3.12.2002, s. 12.
(2) På datoen då dette vedtaket vart gjort, var rapporten frå denne kontrollvitjinga 

enno ikkje sluttførd.
(3) TEF L 200 av 30.7.2002, s. 37.
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Artikkel 5

Vedtak 1999/39/EF, 1999/335/EF, 2000/281/EF og 2002/161/EF vert oppheva.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til Tyskland og Frankrike.

Utferda i Brussel, 27. februar 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1.  OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR

A)  Niedersachsen

I distriktet Rotenburg: Gemeinde Sottrum, Bothel, Rotenburg og Visselhövede, 

i distriktet Soltau-Fallingbostel: Gemeinde Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingbostel, 
Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau og Essel, 

i distriktet Verden: Gemeinde Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden og Kirchlinteln.

B)  Nordrhein-Westfalen

I distriktet Euskirchen: Gemeinde Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Münstereifel, Euskirchen og 
Hellenthal; Kall, Mechernich og Nettersheim, 

i distriktet Rhein-Sieg: Gemeinde Rheinbach, Swisttal og Meckenheim, 

byen Aachen, 

i distriktet Aachen: Monschau, Stollberg, Simmerath og Roetgen, 

i distriktet Düren: Heimbach, Nideggen, Hürtgenwald og Langerwehe.

C)  Rheinland-Pfalz

Følgjande distrikt: Ahrweiler, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, 
Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße, 

i distriktet Trier-Saarburg: området aust for elva Saar, 

i distriktet Mayen-Koblenz: området vest for elva Rhinen, 

byane Alzey, Landau, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer og Trier,

i byen Koblenz: området vest for elva Rhinen, 

i distriktet Birkenfeld: Gemeinde Baumholder og Truppenübungsplatz Baumholder, Birkenfeld, Rhaunen, 
i Gemeinde Herrstein: kommunane Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler og 
Wirschweiler, 

i distriktet Rhein-Hunsrück-Kreis: Gemeinde Boppard, Verbandsgemeinde Emmelshausen, Kastellaun, 
Kirchberg, i Gemeinde Rheinböllen: kommunane Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen og Steinbach, 
Gemeinde Simmern og St. Goar-Oberwesel, 

i distriktet Alzey-Worms: kommunane Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, 
Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, 
Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, 
Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, 
Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Gemeinde Monsheim og Alzey, 

i distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, 
Tiefenthal, Neu-Bamberg og Frei-Laubersheim, 

i distriktet Germersheim: Gemeinde Lingenfeld, Bellheim og Germersheim, 

I distriktet Kaiserslautern: Gemeinde Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, 
Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, kommunane Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, 
Steinwenden og Kottweiler-Schwanden, 

i distriktet Kusel: kommunane Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, 
Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, 
Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach og Bosenbach, 

i distriktet Ludwigshafen: Gemeinde Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg og 
Altrip, 

i distriktet Südwestpfalz: Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, 
Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, kommunane Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, 
Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-Labach.

D)  Saarland

I distriktet Merzig-Wadern: Gemeinde Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen og Wadern, 

i distriktet Saarlouis: Gemeinde Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, 
Schmelz og Saarlouis, 

i distriktet Sankt Wendel: Gemeinde Nonnweiler, Nohfelden og Tholey.
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2.  OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON

A)  Niedersachsen

I distriktet Rotenburg: Gemeinde Sottrum, Bothel, Rotenburg og Visselhövede, 

i distriktet Soltau-Fallingbostel: Gemeinde Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingbostel, 
Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau og Essel, 

i distriktet Verden: Gemeinde Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden og Kirchlinteln.

B)  Nordrhein-Westfalen

I distriktet Euskirchen: Gemeinde Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Münstereifel, Euskirchen, Hellenthal, 
Kall, Mechernich og Nettersheim, 

i distriktet Rhein-Sieg: Gemeinde Rheinbach, Swisttal og Meckenheim, 

byen Aachen, 

i distriktet Aachen: Gemeinde Monschau, Stollberg, Simmerath og Roetgen, 

i distriktet Düren: Gemeinde Heimbach, Nideggen, Hürtgenwald og Langerwehe.

C)  Rheinland-Pfalz

Distrikta Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun og Trier, 

i distriktet Trier-Saarburg: alle område aust for elva Saar, 

i byen Koblenz og distriktet Mayen-Koblenz: alle område vest for elva Rhinen, 

i distriktet Birkenfeld: Gemeinde Baumholder og Truppenübungsplatz Baumholder, Gemeinde Birkenfeld og 
Rhaunen, kommunane Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler og Wirschweiler, 

I distriktet Rhein-Hunsrück: Gemeinde Boppard, Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg, Simmern og St. 
Goar-Oberwesel, kommunane Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen og Steinbach, 

distrikta Bad Dürkheim, Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße, 

byane Speyer, Neustadt a.d.W., Landau, Pirmasens og Kaiserslautern, 

i distriktet Alzey-Worms: kommunane Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, 
Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, 
Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, 
Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weinsheim, 
Gundersheim og Bermersheim, Gemeinde Monsheim og Alzey, 

i distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, 
Tiefenthal, Neu-Bamberg og Frei-Laubersheim, 

i distriktet Germersheim: Gemeinde Lingenfeld, Bellheim og Germersheim, 

i distriktet Kaiserslautern: Gemeinde Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, 
Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, kommunane Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, 
Steinwenden og Kottweiler-Schwanden, 

i distriktet Kusel: kommunane Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, 
Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, 
Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach og Bosenbach, 

i distriktet Ludwigshafen: Gemeinde Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg og 
Altrip, 

i distriktet Südwestpfalz: Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, 
Pirmasens-Land og Thaleischweiler-Fröschen, kommunane Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, 
Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-Labach.

D)  Saarland(1)

I distriktet Merzig-Wadern: Gemeinde Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen og Wadern, 

i distriktet Saarlouis: Gemeinde Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, 
Schmelz og Saarlouis, 

i distriktet Sankt Wendel: Gemeinde Nonnweiler, Nohfelden og Tholey.

(1) Vaksinasjon skal ikkje nyttast i Saarland sør for motorvegen A8.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2003

om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon  
mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg(*)

[meldt under nummeret K(2003) 627]

(Berre den franske teksta er gyldig)

(2003/136/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1, artikkel 20 nr. 2, artikkel 25 nr. 3 og 
artikkel 29 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I 2001 vart det påvist tilfelle av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin i Luxembourg.

2)  Ved kommisjonsvedtak 2002/181/EF av 28. februar 2002 
om godkjenning av den planen som Luxembourg har lagt 
fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i visse område i Luxembourg(2) vart det godkjent ein 
plan for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i Luxembourg.

3)  I lys av den epidemiologiske situasjonen har Luxembourg 
lagt fram ein plan for naudvaksinasjon av viltlevande 
svin i Luxembourg.

4)  Den framlagde planen er vorten granska og funnen å vere 
i samsvar med føresegnene i direktiv 2001/89/EF.

5)  Styresmaktene i Luxembourg har gjeve løyve til at 
det kan leggjast ut lokkemat som inneheld ein svekka 
levande vaksine mot klassisk svinepest (C-stamme), til 
immunisering av viltlevande svin.

6)  Styresmaktene i Luxembourg har plikta seg til i) å jamleg 
vurdere dei gjeldande tiltaka for å motkjempe klassisk 
svinepest i Luxembourg, i nært samarbeid med kontora til 
Kommisjonen og i lys av utviklinga av den epidemiolo-
giske situasjonen, og ii) å betre innsamlinga av demogra-
fiske data om viltlevande svin og av dei epidemiologiske 
opplysningane som ligg til grunn for dei utryddings- 
og vaksinasjonsplanane som vert godkjende ved dette  
 
 
 
 
 

vedtaket. Dersom det er naudsynt, skal styresmaktene i 
Luxembourg endre dei planane som vert godkjende ved 
dette vedtaket, og sende dei over til Kommisjonen for 
vidare godkjenning.

7)  Det er påvist klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
Frankrike nær grensa til Luxembourg. Den utryddings-
planen som Frankrike har lagt fram, vart godkjend ved 
kommisjonsvedtak 2002/626/EF av 25. juli 2002 om 
godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram 
for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
Moselle og Meurthe-et-Moselle(3).

8)  Av omsyn til klarleiken bør det gjerast eitt vedtak i) som 
stadfestar godkjenninga av den planen som Luxembourg 
har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin, ii) som godkjenner den nyleg framlagde 
planen for naudvaksinasjon av viltlevande svin, iii) som 
fastset vilkår for å sikre at det i dei aktuelle grenseområda 
vert samsvar mellom dei tiltaka som skal gjennomførast 
av Luxembourg, og dei tiltaka som Frankrike har sett i 
verk, og iv) som opphevar vedtak 2002/181/EF.

9)  Av omsyn til klarleiken bør det i dette vedtaket gjevast 
opplysningar om dei geografiske områda der utryddings- 
og naudvaksinasjonsplanane skal gjennomførast.

10)  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

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

2005/EØS/58/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 53, 28.2.2003, s. 52, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 1.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5.
(2) TEF L 61 av 2.3.2002, s. 54. (3) TEF L 200 av 30.7.2002, s. 37.
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Artikkel 2

Den planen som Luxembourg har lagt fram for naudvaksina-

sjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg, 

er godkjend.

Artikkel 3

Luxembourg skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som 

er naudsynte for å gjennomføre dei planane som er nemnde i 

artikkel 1 og 2, i dei områda som er nemnde i vedlegget.

Artikkel 4

Luxembourg skal, i eit område langs grensa mellom 

Luxembourg og Frankrike som er minst 20 km breitt, vedta 

høvelege tiltak for å:

a)  i størst mogleg grad unngå å skape uro i populasjonen av 

viltlevande svin som kan føre til at dyra vil flytte seg over 

lengre strekningar ut av det aktuelle området, samstundes 

som det vert teke omsyn til naturlege og kunstige hinder, 

og

b)  redusere dyretettleiken i populasjonen av viltlevande svin.

Dei nemnde tiltaka skal vedtakast av Luxembourg i samord-

ning og samarbeid med dei franske styresmaktene. Dei skal 

omfatte regulering av jakt, eller dersom det er naudsynt, forbod 

mot jakt.

Artikkel 5

Vedtak 2002/181/EF vert oppheva.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til Storhertugdømmet Luxembourg og 

Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 27. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Heile territoriet til Luxembourg.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2003

om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor og  
fra disse sonene og om oppheving av vedtak 2001/783/EF(*)

[meddelt under nummer K(2003) 864]

(2003/218/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1)  I lys av utviklingen av situasjonen med hensyn til Blue 
Tongue i fire medlemsstater i 2001 ble kommisjonsved-
tak 2001/783/EF av 9. november 2001 om verne- og 
overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og 
om regler for forflytning av dyr innenfor og fra disse 
sonene(2), sist endret ved vedtak 2003/14/EF(3), vedtatt. 
Ved nevnte vedtak ble det opprettet tre geografiske soner 
som svarer til særskilte epidemiologiske situasjoner. I 
vedtaket er det også fastsatt på hvilke vilkår det kan gjø-
res unntak fra de restriksjonene på forflytning av dyr som 
er fastsatt i direktivet.

2)  Med hensyn til Hellas har de greske myndighetenes over-
våkingsprogram ikke påvist noen serokonvertering hos 
kontrolldyr i løpet av 2002.

3)  Det kan derfor fastsettes bestemmelser om, på bestemte 
vilkår, å lempe på restriksjonene på forflytninger av 
levende dyr av mottakelige arter fra gresk territorium, 
unntatt fra områder som trues av ny smitte fra tredjesta-
ter.

4)  Med hensyn til Italia og Frankrike har overvåkingspro-
grammene påvist at i områder der vaksinasjon er gjen-
nomført på korrekt måte, er virusspredningen redusert til 
et ubetydelig nivå før vinteren.

5)  Det kan derfor fastsettes bestemmelser om, på bestemte 
vilkår, å lempe på restriksjonene på forflytninger av vak-
sinerte levende dyr fra disse områdene.

6) Hovedvilkåret for å gjennomføre slike lempningstiltak 
bør likevel være at det pågående overvåkingsprogram 
 

 
 

met ikke viser at Blue Tongue-viruset er aktivt igjen i 
vedkommende område, og det er fortsatt hensiktsmessig 
å skille mellom områder med høy og lav smitterisiko.

7)  Det bør også innføres tekniske endringer for å lette for-
flytninger av levende dyr innenfor samme medlemsstats 
territorium, særlig med sikte på umiddelbar slakting.

8)  Av klarhetshensyn bør vedtak 2001/783/EF oppheves og 
erstattes med dette vedtak.

9)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å opprette restriksjonssoner, som 
omfatter verne- og overvåkingssoner i henhold til artikkel 8 i 
direktiv 2000/75/EF, for å hindre spredning av Blue Tongue og 
å fastsette regler for forflytning av dyr av arter som er mottake-
lige for Blue Tongue, innenfor og fra disse sonene.

Artikkel 2

Restriksjoner på forflytninger 

Forsendelse og transitt av levende dyr av arter som er mot-
takelige for Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, 
er forbudt:

– fra eller gjennom det territoriet som tilsvarer de adminis-
trative enhetene oppført i vedlegg I A,

– fra eller gjennom det territoriet som tilsvarer de adminis-
trative enhetene oppført i vedlegg I B,

– fra eller gjennom det territoriet som tilsvarer de adminis-
trative enhetene oppført i vedlegg I C avsnitt 1,

– fra eller gjennom det territoriet som tilsvarer de adminis-
trative enhetene oppført i vedlegg I C avsnitt 2.

2005/EØS/58/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 82, 29.3.2003, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EFT L 293 av 10.11.2001, s. 42.
(3) EFT L 7 av 11.1.2003, s. 87.
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Artikkel 3

Unntak i forbindelse med handel

1.  Som unntak fra artikkel 2

a)  skal det være tillatt å sende dyr som er mottakelige for Blue 
Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, fra restriksjons-
sonene oppført i vedlegg I, dersom vilkårene i vedlegg II 
er oppfylt, 

b)  kan det tillates å sende dyr som er mottakelige for Blue 
Tongue, fra områdene med lav smitterisiko oppført i 
avsnitt 1 i henholdsvis vedlegg I A, I B og I C, under 
forutsetning av bestemmelsesmedlemsstatens godkjenning 
ved handel innenfor Fellesskapet, forutsatt at det pågående 
overvåkingsprogrammet ikke viser at Blue Tongue-viruset 
er aktivt igjen i et epidemiologisk relevant opprinnelses-
område og,

 i)  med hensyn til Italia og Frankrike, forutsatt at dyrene 
har vært vaksinert i mer enn 30 dager og mindre enn 
seks måneder, 

  eller

ii)  med hensyn til Hellas, forutsatt at dyrene har gjen-
nomgått en serologisk prøve (BT ELISA eller AGID) 
med negativt resultat minst 72 timer før forsendelse og 
er blitt sprøytet på tidspunktet for prøvetakingen med 
et insektmiddel som virker i minst fire dager.

2.  Ved handel innenfor Fellesskapet skal den opprinnel-
sesmedlemsstaten som benytter seg av unntakene fastsatt i 
nr. 1, påse at følgende ordlyd tilføyes de aktuelle sertifika-
tene fastsatt i rådsdirektiv 64/432/EØF(1), 88/407/EØF(2),  
89/556/EØF(3), 91/68/EØF(4) og 92/65/EØF(5):

«Dyr/sæd/egg/embryoer i samsvar med vedtak  
2003/218/EF(*)
______________

(*) Stryk det som ikke passer.»

Artikkel 4

Unntak i forbindelse med innenlands forflytninger

Som unntak fra artikkel 2 kan vedkommende myndigheter i 
en medlemsstat tillate forflytninger innenfor samme medlems-
stats territorium av levende dyr som er mottakelige for Blue 
Tongue, fra områdene med høy smitterisiko oppført i avsnitt 2 
i henholdsvis vedlegg I A, I B og I C:

a)  med hensyn til Italia og Frankrike, forutsatt at:

–  overvåkings- og kontrollprogrammet i et epidemio-
logisk relevant opprinnelsesområde har vist at Blue 
Tongue-viruset ikke har spredt seg på over 100 dager, 
og/eller at

–  overvåkingsprogrammet for smittebærere i et epide-
miologisk relevant mottakerområde har vist at voksne 
insekter av slekten Culicoides ikke lenger er virk-
somme, 

b)  med hensyn til Hellas, forutsatt at:

–  dyrene har gjennomgått en serologisk undersøkelse 
(BT ELISA eller AGID) med negativt resultat minst 72 
timer før forsendelse og er blitt sprøytet på tidspunktet 
for prøvetakingen med et insektmiddel som virker i 
minst fire dager, forutsatt at det pågående overvåkings-
programmet ikke viser at Blue Tongue-viruset er aktivt 
igjen i et epidemiologisk relevant opprinnelsesom-
råde.

Når medlemsstatene benytter seg av dette unntaket, skal de 
innføre en overvåkingsordning, som skal forvaltes av vedkom-
mende myndigheter på opprinnelsesstedet og på mottakerste-
det, for å hindre at dyr som er forflyttet i henhold til vilkårene 
i denne artikkel, flyttes videre til en annen medlemsstat.

Artikkel 5

Unntak i forbindelse med slakting

Som unntak fra artikkel 2 kan vedkommende myndigheter i 
en medlemsstat tillate forflytninger med sikte på umiddelbar 
slakting av levende dyr som er mottakelige for Blue Tongue, 
innenfor samme medlemsstats territorium fra områdene med 
lav smitterisiko oppført i avsnitt 1 i henholdsvis vedlegg I A, 
og I B, forutsatt:

a)  at det i hvert enkelt tilfelle foretas en risikovurdering når 
det gjelder muligheten for kontakt mellom dyrene og 
smittebærerne under transporten til slakteriet, der det tas 
hensyn til: 

 i)  opplysningene om smittebærerens aktivitet som er 
tilgjengelige gjennom overvåkingsprogrammet, 

 ii)  avstanden mellom innførselsstedet til den restriksjons-
frie sonen og slakteriet, samt de entomologiske opplys-
ningene om denne ruten, 

 iii)  tidsrommet i løpet av dagen da transporten finner sted 
i forhold til tidsrommet da smittebærerne er aktive, 

iv)  muligheten for bruk av insektmidler i samsvar med 
rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontroll-
tiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stof-
fer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF 
og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/
EØF(6),

b)  at dyrene som skal flyttes, ikke viser noen tegn på Blue 
Tongue den dagen de skal transporteres, 

c)  at dyrene umiddelbart transporteres direkte til slakteriet i 
kjøretøyer som er forseglet av vedkommende myndighet, 
for å slaktes under offentlig tilsyn, 

d)  at vedkommende myndighet som har ansvar for slakteriet, 
er informert om at dyr skal sendes dit, og underretter ved-
kommende myndighet på avsenderstedet om at dyrene er 
ankommet.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.
(3) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.
(4) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(5) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. (6) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.
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Artikkel 6

Transitt av dyr som er sendt fra et område i Fellesskapet uten-
for restriksjonssonene oppført i vedlegg I gjennom en restrik-
sjonssone oppført i vedlegg I, skal være tillatt, forutsatt at:

a)  dyrene og transportmiddelet behandles med insektmiddel 
på lastestedet, eller i alle tilfeller før dyrene kommer inn 
i restriksjonssonen. Dersom det ved transitt gjennom en 
restriksjonssone inngår en hvileperiode på et stoppested, 
skal dyrene behandles med insektmiddel for å beskytte 
dem mot angrep fra smittebærere, 

b)  transitten ved handel innenfor Fellesskapet er godkjent 
av vedkommende myndigheter i transittmedlemsstaten og 
bestemmelsesmedlemsstaten, og at følgende ordlyd tilføy-
es de aktuelle sertifikatene fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 
91/68/EØF og 92/65/EØF: 

 «Behandlet med insektmiddel (navn på produkt) den (dato) 
kl. (tid) i samsvar med vedtak 2003/218/EF».

Artikkel 7

Medlemsstatene skal påse at de tiltak de anvender på handelen, 
er i samsvar med dette vedtak, og underrette Kommisjonen 
om dette.

Artikkel 8

Vedtak 2001/783/EF oppheves. Henvisninger til det opphevede 

vedtaket skal forstås som henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 9

Dette vedtak får anvendelse fra 18. april 2003.

Artikkel 10

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2003.

    For Kommisjonen

    David BYRNE

    Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

(Vernesoner og overvåkingssoner)

VEDLEGG I A

Avsnitt 1

Sicilia: Catania, Enna, Messina

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Brindisi, Foggia

Avsnitt 2

Sicilia: Agrigento, Caltanisetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

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

Puglia: Bari, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

VEDLEGG I B

Avsnitt 1

Frankrike:

Corse-du-sud, Haute-Corse

Italia:

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia

Abruzzo: l’Aquila

Avsnitt 2

Lazio: Latina, Frosinone

VEDLEGG I C

Avsnitt 1: Hele Hellas’ territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i avsnitt 2.

Avsnitt 2 Administrasjonsområdene Dodekanisi, Samos, Chios og Lesvos.

_______
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VEDLEGG II

A. Levende dyr skal ha vært:

1.  beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før forsendelse, eller

2.  beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 28 dager før forsendelse, og i denne perioden ved to anledninger og 
med negativt resultat ha gjennomgått en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgrup-
pen, som en konkurrerende ELISA-prøve eller en immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, 
med et intervall på minst 7 dager mellom hver prøve, der den første prøven blir gjennomført minst 21 dager 
etter at dyret kom til karantenestasjonen, eller

3.  beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 14 dager før forsendelse, og i denne perioden ha gjennomgått med 
negativt resultat en prøve for isolering av Blue Tongue-virus eller en polymerasekjedereaksjonsprøve med 
negativt resultat på blodprøver tatt ved to anledninger med et intervall på minst 7 dager mellom prøvene, og 
der den første prøven foretas minst 7 dager etter at dyret kom til karantenestasjonen, og

4.  beskyttet mot angrep fra Culicoides ved transport til forsendelsesstedet.

B. Sæd skal komme fra donordyr som har:

1.  vært beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før oppsamlingen av sæd begynner og mens den 
pågår, eller

2.  gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgruppen, 
som en konkurrerende ELISA-prøve eller en immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, minst 
hver 60. dag i hele oppsamlingsperioden og mellom 28 og 60 dager etter den siste oppsamlingen til den aktu-
elle forsendelsen, eller

3.  gjennomgått med negativt resultat en virusisolasjonsprøve eller polymerasekjedereaksjonsprøve (PCR-prøve) 
på blodprøver som tas når oppsamlingen av sæd påbegynnes og avsluttes og minst hver sjuende dag (virus-
isolasjonsprøve) eller minst hver 28. dag (PCR-prøve) mens oppsamlingen av sæd pågår for den aktuelle 
forsendelsen.

C. Egg og embryoer skal komme fra donordyr som har:

1.  vært beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før oppsamlingen av embryoer og/eller egg påbe-
gynnes og mens den pågår, eller

2.  gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgruppen, 
som en konkurrerende ELISA-prøve eller immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, mellom 28 
og 60 dager etter oppsamlingen, eller

3.  gjennomgått med negativt resultat en prøve for isolering av Blue Tongue-virus eller en polymerasekjede- 
reaksjonsprøve (PCR-prøve) på en blodprøve som er tatt på oppsamlingsdagen.

______________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. januar 2003

om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen(*)

[meddelt under nummer K(2002) 5557]

(2003/42/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til 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 sær-
lige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv  
89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende smitte-
stoffer, i direktiv 90/425/EØF(1), sist endret ved europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2002/33/EF(2), særlig artikkel 15 annet 
ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Det bør fastsettes særlige krav til folkehelse for produk-
sjon av kollagen beregnet på konsum. Forutsatt at disse 
kravene er de samme for kollagen beregnet på konsum 
som for kollagen som ikke er beregnet på konsum, og at 
de hygieniske forhold også er de samme, burde det være 
mulig å produsere og/eller lagre begge typer kollagen i 
samme virksomhet.

2)  Det bør fastsettes vilkår for godkjenning og registre-
ring, kontroll og hygiene for virksomheter som pro-
duserer kollagen. Visse helsekrav omhandlet i råds-
direktiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 om helse- 
 

 

problemer ved handel med kjøttprodukter innenfor Felles- 
skapet(3), sist endret ved direktiv 97/76/EF(4), og i råds-
direktiv 93/43/EF av 14. juni 1993 om næringsmiddel-
hygiene(5), er relevante for produksjon av kollagen.

3)  I artikkel 2.3.13.7 om bovin spongiform encefalopati 
(BSE) i Det internasjonale kontor for epizootiers dyre-
helseregelverk (2001) anbefales det at dersom gelatin og 
kollagen er framstilt utelukkende av huder og skinn, bør 
veterinærmyndighetene tillate import og transitt gjennom 
sine territorier uten begrensninger, uavhengig av eksport-
statenes status.

4)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(6), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1494/2002(7), er huder og skinn som definert i 
direktiv 92/118/EØF som stammer fra friske drøvtyggere 
og kollagen som er framstilt av slike huder og skinn, ikke 
underlagt restriksjoner når de bringes i omsetning.

5)  Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 10. 
og 11. mai 2001 en uttalelse om sikkerheten ved kollagen, 
der den tok opp spørsmålet om sikkerheten i forbindelse 
med overførbar spongiform encefalopati (heretter kalt 
TSE) ved kollagen produsert av huder av drøvtyggere.

2005/EØS/58/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 13, 18.1.2003, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(2) EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14.

(3) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85.
(4) EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25.
(5) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 1.
(6) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(7) EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3.
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6)  Råstoffet som brukes til produksjon av kollagen, består 
hovedsakelig av bindevev fra huder og sener av storfe 
samt skinn av kalv, sau og svin. For å sikre at råstoffet 
er trygt, må det stamme fra dyr som anses som egnet for 
konsum etter kontroll ante og post mortem. Slikt råstoff 
må dessuten samles inn, transporteres, lagres og behand-
les på en så hygienisk måte som mulig.

7)  For å sikre at råstoffet kan spores, bør de innsamlings-
sentraler og garverier som har til hensikt å levere råstof-
fet, godkjennes og registreres. Det bør også fastsettes en 
modell for et handelsdokument som skal ledsage råstoffet 
under transport og ved levering til oppsamlingssentra-
lene, garveriene og bearbeidingsanleggene for kollagen.

8)  Det er hensiktsmessig å endre det nåværende handelsdoku- 
mentet for råstoff til produksjon av gelatin beregnet på 
konsum for å ta hensyn til særskilte forhold ved fram-
gangsmåtene for kontroll i visse medlemsstater.

9)  Det bør fastsettes standarder for det ferdige produktet 
for å sikre at det ikke er kontaminert av stoffer eller 
mikroorganismer som utgjør en fare for forbrukernes 
helse. I påvente av en vitenskapelig vurdering av slike 
standarder, bør generelt godtatte standarder med hensyn 
til kontaminering brukes foreløpig. Det bør fastsettes 
krav til emballering, lagring og transport av det ferdige 
produktet.

10)  Det må fastsettes særlige helseregler for import av kol-
lagen og råstoffer til produksjon av kollagen beregnet 
på konsum. Det bør utarbeides modeller for hygiene-
sertifikater som skal ledsage kollagen og råstoff som 
importeres med sikte på produksjon av kollagen beregnet 
på konsum. Det er også nødvendig at Kommisjonen 
godkjenner vilkår som bygger på forslag framlagt av en 
tredjestat, og som gir tilsvarende garantier.

11)  Vedtakelse av særlige regler for produksjon av kollagen 
bør ikke berøre vedtakelsen av regler for forebygging og 
bekjempelse av TSE.

12)  Direktiv 92/118/EF bør derfor endres.

13)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 92/118/EØF endres i samsvar med ved-
legget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 30. juni 2003.

Det får ikke anvendelse på kollagen beregnet på konsum som 
er produsert eller importert før nevnte dato.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I kapittel 4 i vedlegg II til direktiv 92/118/EØF gjøres følgende endringer:

1) Overskriften «Avsnitt A» innsettes foran tittelen. 

2)  I del VIII nr. II, under overskriftene «Bedrift som produserer andre animalske produkter», «Innsamlingssentraler» 
og «Garveri», skal annen linje lyde: «Registreringsnummer». 

3)  Nytt avsnitt B skal lyde:

«A v s n i t t  B

SÆRLIGE HELSEREGLER FOR KOLLAGEN BEREGNET PÅ KONSUM

I. Generelt

1.  I dette avsnitt fastsettes helsereglene for omsetning og import av kollagen beregnet på konsum.

2.  I dette avsnitt gjelder definisjonene av «huder og skinn» og «garving» i avsnitt A.

 I dette direktiv menes videre med:

a)  «kollagen»: et proteinbasert produkt fra huder, skinn og sener fra dyr, for svin, fjørfe og fisk også fra bein, 
produsert ved metoden fastsatt i del V nedenfor, 

b)  «kollagen beregnet på konsum»: kollagen beregnet på konsum enten som næringsmiddel eller blandet med 
eller pakket rundt et næringsmiddel eller et produkt som skal konsumeres av mennesker.

3.  Kollagen beregnet på konsum skal oppfylle vilkårene i del II-X nedenfor.

II. Virksomheter som produserer kollagen

Kollagen beregnet på konsum skal komme fra virksomheter som oppfyller vilkårene i avsnitt A del I.

III. Råstoffer og virksomheter som leverer disse

1.  Følgende råstoffer kan brukes til produksjon av kollagen beregnet på konsum:

a)  huder og skinn av drøvtyggende produksjonsdyr, 

b)  skinn, bein og innvoller av svin, 

c)  skinn og bein av fjørfe, 

d)  sener, 

e)  huder og skinn av viltlevende vilt,

f)  skinn og bein av fisk.

2.  Det er forbudt å bruke garvede huder og skinn.2

3.  Råstoffene skal oppfylle følgende krav:

– for råstoffene oppført i nr. 1 bokstav a)-d) ovenfor, kravene fastsatt i avsnitt A del II nr. 4, 

– for råstoffene oppført i nr. 1 bokstav e) ovenfor, kravene fastsatt i avsnitt A del II nr. 5, 

– for råstoffene oppført i nr. 1 bokstav a)-e) ovenfor, kravene fastsatt i avsnitt A del II nr. 6, bortsett fra at 
ikke noe råstoff skal komme fra virksomheter som avfetter bein av drøvtyggere,

– for råstoffene oppført i nr. 1 bokstav f) ovenfor, kravene fastsatt i avsnitt A del II nr. 7.

4.  Innsamlingssentralene og garveriene som leverer råstoff til produksjon av kollagen beregnet på konsum, skal 
ha særskilt godkjenning for dette, være registrert av vedkommende myndigheter, og oppfylle kravene fastsatt 
i avsnitt A del II nr. 8.
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IV.  Transport og lagring av råstoff

1.  Transport og lagring av råstoff beregnet på produksjon av kollagen skal skje i samsvar med avsnitt A del III.

2.  Under transport og ved levering til innsamlingssentralene, garveriene og kollagenbearbeidingsanleggene skal 
råstoffet ledsages av et handelsdokument som er i samsvar med modellen fastsatt i del IX i dette avsnitt.

V.  Produksjon av kollagen

1.  Kollagen skal produseres ved hjelp av en prosess som sikrer at råstoffet gjennomgår en behandling som omfat-
ter vasking, surhetsregulering med syre eller et alkalisk stoff etterfulgt av en eller flere skyllinger, filtrering og 
ekstrudering, eller av en tilsvarende prosess som er godkjent av Kommisjonen etter samråd med den relevante 
vitenskapskomité.

2.  Etter at å ha gjennomgått prosessen beskrevet i nr. 1 kan kollagenet tørkes.

3.  Kollagen som ikke er beregnet på konsum, kan produseres og lagres i samme virksomhet som kollagen bereg-
net på konsum bare dersom det produseres og lagres under samme vilkår som fastsatt i dette avsnitt.

4.  Bruk av andre konserveringsmidler enn de som er godkjent i henhold til Fellesskapets regelverk, er forbudt.

VI.  Ferdige produkter

Egnede tiltak, herunder prøvinger, skal utføres for å sikre at hvert produksjonsparti med kollagen oppfyller de 
mikrobiologiske kriteriene og kriteriene med hensyn til restmengder som er fastsatt i avsnitt A del V, men der-
som det er nødvendig for å kunne produsere ønskede produkter som kollagenbaserte syntetiske tarmer, får ingen  
grenseverdier for fuktighet og aske anvendelse.

VII.  Emballering, lagring og transport

1.  Kollagen beregnet på konsum må pakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske 
forhold, og særlig oppfylle vilkårene fastsatt i avsnitt A del VI nr. 1.

2.  Innpakninger og emballasje som inneholder kollagen, må være påført et identifikasjonsmerke med opplysnin-
gene oppført i avsnitt A del VI nr. 2 første strekpunkt, og være påført ordene «Kollagen egnet for konsum» 
samt produksjonsdato og partinummer.

3.  Under transport skal kollagenet ledsages av et handelsdokument i samsvar med artikkel 3 post A nr. 9 bok-
stav a) i direktiv 77/99/EØF som skal være påført ordene «Kollagen egnet for konsum» samt produksjonsdato 
og partinummer.

VIII.  Import fra tredjestater av kollagen og råstoffer til produksjon av kollagen beregnet på konsum 

1.  Medlemsstatene skal tillate import til Fellesskapet av kollagen beregnet på konsum bare dersom det:

a)  kommer fra tredjestater oppført i del XIII i vedlegget til kommisjonsvedtak 94/278/EF(1), 

b)  kommer fra virksomheter som oppfyller kravene fastsatt i del II i dette avsnitt, 

c)  er produsert av råstoff som oppfyller kravene i del III og IV i dette avsnitt, 

d)  er produsert i samsvar med kravene oppført i del V i dette avsnitt, 

e)  oppfyller kriteriene i del VI og kravene til innpakking, emballering, lagring og transport i del VII nr. 1 i 
dette avsnitt, 

f)  emballasjen og innpakningen er påført et identifikasjonsmerke med opplysningene oppført i avsnitt A 
del VII bokstav A) sjette strekpunkt,

g)  ledsages av et hygienesertifikat i samsvar med modellen fastsatt i del X bokstav a) i dette avsnitt.

(1) EFT L 120 av 11.5.1994, s. 44.
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2.  Medlemsstatene skal tillate import til Fellesskapet av råstoff oppført i del III nr. 1 i dette avsnitt til produksjon 
av kollagen beregnet på konsum bare dersom:

a)  det kommer fra tredjestater oppført i rådsvedtak 79/542/EØF(1), i kommisjonsvedtak 94/85/EF(2), i kom-
misjonsvedtak 94/86/EF(3) eller i kommisjonsvedtak 97/296/EF(4), alt etter hva som er relevant,

b)  et hygienesertifikat i samsvar med modellen fastsatt i del X bokstav b) i dette avsnitt ledsager hver forsen-
delse av råstoffet.

3.  Hygienesertifikatene nevnt i nr. 1 bokstav g) og nr. 2 bokstav b) skal bestå av ett ark, og være utfylt på minst 
ett av de offisielle språk i den medlemsstat der forsendelsen først kommer inn i Fellesskapet, og på minst ett 
av de offisielle språk i bestemmelsesmedlemsstaten.

4.  Kommisjonen kan anerkjenne, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18, at helsetiltak som en tredjestat 
anvender på produksjon av kollagen beregnet på konsum, gir garantier som tilsvarer dem som gjelder for 
omsetning av kollagen i Fellesskapet, dersom tredjestaten framlegger objektive beviser for dette. Dersom 
Kommisjonen anerkjenner at tiltakene gir tilsvarende garantier, skal den vedta, etter samme framgangsmåte, 
vilkårene for import av kollagen beregnet på konsum.

(1) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15.
(2) EFT L 44 av 17.2.1994, s. 31.
(3) EFT L 44 av 17.2.1994, s. 33.
(4) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.
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IX. Modell for handelsdokument

for råstoff til produksjon av kollagen beregnet på konsum

Handelsdokumentets nummer: . . . . . 

1. Identifikasjon av råstoffet

Råstoffets art (f.eks. huder og skinn): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dyreart (f.eks. storfe og svin):  . . 

Nettovekt (kg): . . . . . . . . . . . . . . 

Identifikasjonsmerke (palle eller container): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Råstoffets opprinnelse 

Slakteri

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nedskjæringsanlegg

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kjøttproduserende virksomhet

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Virksomhet som produserer andre animalske produkter

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Registreringsnummer:   . . . . . . . . 

Behandlingsanlegg for viltlevende vilt

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Virksomhet som produserer fiskerivarer

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Innsamlingssentraler

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Registreringsnummer:   . . . . . . . . 

Garveri

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

Veterinært godkjenningsnummer/registreringsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Detaljforretning

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Lokaler ved salgssteder der det utføres nedskjæring og lagring av kjøtt og fjørfekjøtt utelukkende for levering 
direkte til forbruker

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

3. Råstoffets bestemmelsessted

Navn på innsamlingssentral/garveri/kollagenanlegg(13) råstoffet sendes til:

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

Virksomhetens adresse: . . . . . . . 

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

4. Erklæring

 Undertegnede erklærer å ha lest og forstått bestemmelsene i kapittel 4 avsnitt B del III og IV i vedlegg II til direktiv 
92/118/EØF, og at

— huder og skinn av drøvtyggende produksjonsdyr, skinn, bein og innvoller av svin, skinn og bein av fjørfe samt 
sener beskrevet ovenfor, kommer fra dyr som er slaktet i et slakteri og hvis skrotter er funnet egnet for konsum 
etter kontroll ante mortem og post mortem, og/eller(1)

— huder og skinn av viltlevende vilt beskrevet ovenfor, kommer fra slaktede dyr hvis skrotter er funnet egnet 
for konsum etter kontroll som fastsatt i artikkel 3 i rådsdirektiv 92/45/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 35), 
og/eller(1)

— fiskeskinn og -bein beskrevet ovenfor, kommer fra virksomheter som produserer fiskerivarer beregnet på 
konsum eller er registrert i samsvar med rådsdirektiv 91/493/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 15)(1).

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

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eieren av anleggets eller dennes representants underskrift(2))

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

(navnet med blokkbokstaver)

 

Den offentlige 

veterinærs 

stempel(2) 

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
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X a) Modell for hygienesertifikat

for kollagen beregnet på konsum til Det europeiske fellesskap

Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål, og skal ledsage forsendelsen til den 
når grensekontrollstasjonen.

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

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

Eksportstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Utstedende myndighet:  . . . . . . . . . . .

1. Identifikasjon av kollagenet

 Type av produkter:  . . . . . . . . . . .

 Dyreart og arten av råstoffer som er brukt (f.eks. huder og skinn av storfe):

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

 Produksjonsdato:  . . . . . . . . . . . . .

 Emballasjetype: . . . . . . . . . . . . . .

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

 Garantert holdbarhetstid:  . . . . . .

 Nettovekt (kg):  . . . . . . . . . . . . . .

 Adresse og registreringsnummer for det/de godkjente og registrerte produksjonsanlegget/-anleggene:  . . . . . . . . . .

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

2. Kollagenets bestemmelsessted

 Kollagenet sendes fra:  . . . . . . .  .
(lastested)

 til: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
(bestemmelsesstat og -sted)

 med følgende transportmiddel(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Avsenderens navn og adresse: . .  .

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

 Mottakerens navn og adresse:  .  .

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

(1) For jernbanevogner og lastebiler oppgis navn eller registreringsnummer, for fly rutenummer og for skip skipets navn. Disse 
opplysningene skal ajourføres ved lossing og omlasting.
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3. Hygieneattestering

 Undertegnede erklærer å være kjent med bestemmelsene i kapittel 4 avsnitt B i vedlegg II til direktiv 92/118/EØF, 
og attesterer herved at kollagenet som er beskrevet ovenfor:

— kommer fra virksomheter som oppfyller vilkårene fastsatt i del II i nevnte avsnitt,

— er produsert av råstoff som oppfyller vilkårene i del III og IV i nevnte avsnitt,

— er produsert i samsvar med vilkårene i del V i nevnte avsnitt,

— oppfyller vilkårene i del VI og VII nr. 1 i nevnte avsnitt.

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

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(den offentlige veterinærs underskrift(2))

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

(navnet med blokkbokstaver)

 

Den offentlige 

veterinærs 

stempel(2) 

(2) Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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X b) Modell for hygienesertifikat

for råstoff som skal sendes til Det europeiske fellesskap, til produksjon av kollagen beregnet på konsum

Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål, og skal ledsage forsendelsen til den 
når grensekontrollstasjonen.

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

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

Eksportstat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Utstedende myndighet:  . . . . . . . . . . 

1. Identifikasjon av råstoffet

 Dyreart og art av råstoff (f.eks. huder og skinn av storfe, skinn av svin):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Produksjonsdato:  . . . . . . . . . . . . . 

 Emballasjetype:  . . . . . . . . . . . . . . 

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

 Garantert holdbarhetstid:  . . . . . . 

 Nettovekt (kg):  . . . . . . . . . . . . . . 

2. Råstoffets opprinnelse 

 Adresse og registreringsnummer for det/de godkjente og registrerte produksjonsanlegget/-anleggene:  . . . . . . . . . . 

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

3. Råstoffets bestemmelsessted

 Råstoffet sendes fra:  . . . . . . . . . . .
(lastested)

 til:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(bestemmelsesstat og -sted)

 med følgende transportmiddel(1):  

 Avsenderens navn og adresse:  . . 

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

 Mottakerens navn og adresse:  . . 

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

(1) For jernbanevogner og lastebiler oppgis navn eller registreringsnummer, for fly rutenummer og for skip skipets navn. Disse 
opplysningene skal ajourføres ved lossing og omlasting.
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3. Hygieneattestering

 Undertegnede erklærer å være kjent med bestemmelsene i kapittel 4 avsnitt B i vedlegg II til direktiv 92/118/EØF, 
og attesterer herved at råstoffet som er beskrevet ovenfor, er i samsvar med kravene i del III i nevnte avsnitt, og 
særlig at:

— huder og skinn av drøvtyggende produksjonsdyr, skinn, bein og innvoller av svin, skinn og bein av fjørfe samt 
sener beskrevet ovenfor, kommer fra dyr som er slaktet i et slakteri og hvis skrotter er funnet egnet for konsum 
etter kontroll ante mortem og post mortem, og/eller(18)

— huder og skinn av viltlevende vilt beskrevet ovenfor, kommer fra slaktede dyr hvis skrotter er funnet egnet 
for konsum etter kontroll som fastsatt i artikkel 3 i rådsdirektiv 92/45/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 35), 
og/eller(2)

— fiskeskinn og -bein beskrevet ovenfor, kommer fra virksomheter som produserer fiskerivarer beregnet på 
konsum som er godkjent for eksport(2).

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

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(den offentlige veterinærs underskrift(3))

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

(navnet med blokkbokstaver)

(2) Stryk det som ikke passer.
(3) Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.»

Den offentlige 

veterinærs 

stempel(3) 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 17. januar 2003

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

stater eller regioner offisielt fri for denne sykdommen(*)

[meddelt under nummer K(2003) 20]

(2003/44/EF)

2005/EØS/58/06

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsvedtak  
2002/261/EF(2), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Portugal har brucellose vært en meldepliktig sykdom i 
minst fem år.

2) I den autonome regionen Azorene er minst 99,8 % av 
driftsenhetene for sauer eller geiter offisielt fri for bru-
cellose. Denne regionen har videre forpliktet seg til å 
overholde bestemmelsene i vedlegg A kapittel 1 avsnitt II 
nr. 2 til direktiv 91/68/EØF.

3) Den autonome regionen Azorene bør derfor anerkjennes 
som offisielt fri for brucellose (B. melitensis).

4) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF(3), sist endret ved vedtak 
2002/482/EF(4), bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF erstattes med teksten i vedleg-
get til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 13, 18.1.2003, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1)  EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(2)  EFT L 91 av 6.4.2002, s. 31.
(3) EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14.
(4) EFT L 166 av 25.6.2002, s. 23.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

I Frankrike:

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

I Italia: 

Bolzano.

I Portugal:

Den autonome regionen Azorene.

I Spania:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. januar 2003

om endring av vedtak 2000/258/EF om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 
kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 

virkning, med hensyn til godkjenning av laboratorier i tredjestater(*)

[meddelt under nummer K(2003) 325]

(2003/60/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som 
skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Afssa Nancy er referanselaboratoriet for serologiske prøver som foretas etter vaksinasjon mot 
rabies, og har ansvaret for å organisere egnethetsprøver mellom laboratoriene med sikte på  
godkjenning av laboratorier som ønsker å utføre slike serologiske prøver.

2) Afssa Nancy har foreslått for Kommisjonen at laboratorier i tredjestater som har bestått egnethets-
prøven, bør godkjennes.

3) Det bør derfor fastsettes en framgangsmåte for underretning om godkjenning av laboratorier i 
tredjestater.

4) Vedtak 2000/258/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmid-
delkjeden og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg II til vedtak 2000/258 skal femte strekpunkt lyde:

«— samarbeide med laboratoriene som er ansvarlige for å utføre disse analysene i tredjestater 
og oversende til Kommisjonen listen over de laboratoriene som har bestått egnethetsprøven  
mellom laboratoriene. Disse listene vil bli offentliggjort på følgende nettsted:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2003

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 23, 28.1.2003, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 
av 7. november 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 3.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.

2005/EØS/58/07
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KOMMISJONSVEDTAK

av 26. februar 2003

om endring av vedtak 2001/618/EF med sikte på å inkludere hele Tysklands territorium i listen over 
medlemsstater og regioner som er fri for pseudorabies, og visse departementer i Frankrike i listen over 
medlemsstater og regioner som er fri for denne sykdommen samt over regioner der det er iverksatt 

godkjente utryddelsesprogrammer(*)

[meddelt under nummer K(2003) 622]

(2003/130/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innen-
for Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1226/2002(2), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Tilleggsgarantiene med hensyn til pseudorabies ved 
handel med svin innenfor Fellesskapet og listene over 
de områder i medlemsstatene som er fri for denne 
sykdommen og der det er iverksatt godkjente program-
mer for bekjempelse av sykdommen, er fastsatt i kom-
misjonsvedtak 2001/618/EF(3), sist endret ved vedtak  
2002/270/EF(4).

2) Et program for utryddelse av pseudorabies har vært 
gjennomført i Frankrike i flere år. Flere franske depar-
tementer ble erklært fri for sykdommen ved vedtak  
2001/618/EØF.

3) I samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF har 
Frankrike nå framlagt for Kommisjonen underlagsdo-
kumenter som viser at departementene Hautes-Alpes, 
Drôme, Hérault, Orne, Pyrénées-Orientales, Paris, Var,  
 

 

Haute-Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise og Réunion er fri for 
pseudorabies.

4) Det anses at det ved utryddelsesprogrammet har lykkes å 
utrydde denne sykdommen fra de nevnte franske depar-
tementene.

5) I samvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF har 
Frankrike også framlagt underlagsdokumenter angående 
utryddelsesprogrammet som er iverksatt i departementet 
Pas-de-Calais, og anmodet om at dette programmet god-
kjennes.

6) Et program for utryddelse av pseudorabies har vært gjen-
nomført i Tyskland i flere år. Flere tyske delstater ble 
erklært fri for sykdommen ved vedtak 2001/618/EØF.

7) I samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF har 
Tyskland nå framlagt for Kommisjonen underlagsdoku-
menter som viser at delstatene Niedersachsen og Nordr-
hein-Westfalen er fri for pseudorabies. Hele Tysklands 
territorium kan nå anses å være fritt for denne sykdom-
men.

8) Vedtak 2001/618/EF bør derfor endres.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

2005/EØS/58/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52, 27.2.2002, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13.
(3) EFT L 215 av 9.8.2001, s. 48.
(4) EFT L 93 av 10.4.2002, s. 7.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2001/618/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. mars 2003.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

«VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER ELLER REGIONER I MEDLEMSSTATER SOM ER FRI FOR PSEUDORABIES, OG 
SOM IKKE TILLATER VAKSINASJON 

Danmark: Alle regioner.

Det forente kongerike: Alle regioner i England, Skottland og Wales.

Frankrike: Departementene Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, 
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-
Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, 
Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hérault, Indre, 
Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-
Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, 
Oise, Orne, Paris, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, 
Rhône, Sarthe, Saône-et Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, 
Vienne, Vosges, Yonne.

Finland: Alle regioner.

Tyskland: Alle regioner.

Østerrike: Alle regioner.

Sverige: Alle regioner.

Luxembourg: Hele territoriet.

_______

VEDLEGG II

MEDLEMSSTATER ELLER REGIONER I MEDLEMSSTATER DER DET ER IVERKSATT GODKJENTE 
PROGRAMMER FOR BEKJEMPELSE AV PSEUDORABIES

Belgia: Hele territoriet.

Nederland: Hele territoriet.

Frankrike: Departementet Pas-de-Calais.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. mars 2003

om endring av vedtak 1999/466/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse  
medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose(*)

[meddelt under nummer K(2003) 731]

(2003/164/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innen-
for Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1226/2002(2), særlig vedlegg A avsnitt II 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Italia har framlagt for Kommisjonen dokumentasjon 
som viser at alle vilkår fastsatt i vedlegg A avsnitt II 7 
til direktiv 64/432/EØF er oppfylt, og særlig at mer 
enn 99,8 % av storfebesetningene i regionen Emilia- 
Romagna, beregnet per 31. desember hvert kalenderår, 
har vært offisielt fri for bovin brucellose de siste fem 
årene, og at hvert enkelt dyr er identifisert i samsvar med 
Fellesskapets regelverk.

2) Denne regionen bør følgelig erklæres offisielt fri for  
brucellose i samsvar med bestemmelsene i direktiv  
64/432/EØF.

3) Kommisjonsvedtak 1999/466/EF(3), sist endret ved ved-
tak 2002/588/EF(4), bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 1999/466/EF erstattes med teksten i ved-
legget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2003, s. 49, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13.

(3) EFT L 181 av 16.7.1999, s. 34.
(4) EFT L 187 av 16.7.2002, s. 52.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN BRUCELLOSE

Storbritannia (Det Forente Kongerike) 

Provinsen Bolzano (Italia)

Regionen Emilia-romagna (Italia)

Øyene Pico, Graciosa, Flores Og Corvo (Den Autonome Regionen Azorene, Portugal).»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. mars 2003

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

[meddelt under nummer K(2003) 739]

(2003/177/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innen-
for Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1226/2002(2), særlig vedlegg D avsnitt I E, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/465/EF(3), endret ved  
kommisjonsvedtak 2001/28/EF(4), ble visse medlems-
stater og regioner i medlemsstater tildelt status som 
offisielt fri for enzootisk bovin leukose når det gjelder 
storfebesetninger.

2) Vedkommende myndigheter i Italia har framlagt for 
Kommisjonen dokumentasjon som viser at alle vilkår 
fastsatt i vedlegg D avsnitt I E til direktiv 64/432/EØF er 
oppfylt for regionen Emilia-Romagnas vedkommende.

3) Regionen Emilia-Romagna bør derfor erklæres offisielt 
fri for enzootisk bovin leukose i samsvar med bestem-
melsene i direktiv 64/432/EØF.

4) Vedtak 1999/465/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 1999/465/EF erstattes med teksten i  
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2003, s. 50, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13.
(3) EFT L 181 av 16.7.1999, s. 32.
(4) EFT L 6 av 11.1.2001, s. 21.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR ENZOOTISK BOVIN 
LEUKOSE

Storbritannia (Det forente kongerike)

Nord-Irland (Det forente kongerike)

Provinsen Bolzano (Italia)

Provinsen Trento (Italia)

Provinsen Val d’Aosta (Italia)

Regionen Emilia-Romagna (Italia)»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 3. april 2003

om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjenning av visse italienske regioner  
som offisielt fri for brucellose(*)

[meddelt under nummer K(2003) 1083]

(2003/237/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(1), sist endret ved kommisjonsvedtak 
2002/261/EF(2), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I de italienske regionene Sardinia (provinsene Cagliari, 
Nuoro, Sassari og Oristano) og Toscana (provinsen Arez-
zo) har brucellose vært en meldepliktig sykdom i minst 
fem år.

2) I provinsene Arezzo, Cagliari, Nuoro, Sassari og Oristano 
er minst 99,8 % av driftsenhetene for sauer eller geiter 
offisielt fri for brucellose. Disse provinsene har videre 
forpliktet seg til å overholde bestemmelsene i vedlegg A 
kapittel 1 avsnitt II nr. 2 til direktiv 91/68/EØF.

3) Provinsene Arezzo, Cagliari, Nuoro, Sassari og Oristano 
bør derfor anerkjennes som offisielt fri for brucellose  
(B. melitensis).

4) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF(3), sist endret ved vedtak 
2003/44/EF(4), bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF erstattes med teksten i  
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. april 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/11

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 4.4.2003, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 3.

(1)  EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(2)  EFT L 91 av 6.4.2002, s. 31.

(3) EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14.
(4) EFT L 13 av 18.1.2003, s. 37.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

I Frankrike:

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

I Italia:

Arezzo, Bolzano, Cagliari, Nuoro, Sassari og Oristano.

I Portugal:

Den autonome regionen Azorene.

I Spania:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. februar 2003

om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av  
visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(*)

[meddelt under nummer K(2003) 432]

(2003/83/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 95/70/EF av 22. desember 
1995 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(1), 
endret ved kommisjonsvedtak 2001/293/EF(2), særlig artikkel 
9 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 95/70/EF er det en liste over de alvorlige 
bløtdyrsykdommene som direktivets bestemmelser om 
overvåking og sykdomsbekjempelse gjelder for.

2) For å ta hensyn til utviklingen i sykdomssituasjonen i 
Fellesskapet og i tredjestater, samt den vitenskapelige 
kunnskap og praktiske erfaring som er vunnet de siste 
årene, bør listen over bløtdyrsykdommer, sykdoms-
framkallende stoffer og mottakelige arter i vedlegg D til 
direktiv 95/70/EF ajourføres.

3) Særlig oppmerksomhet bør vies sykdommer som kan 
påføre bløtdyrbestanden alvorlige skader dersom de føres 
inn eller spres i Fellesskapet, for eksempel de sykdom-
mene som er meldepliktige til Det internasjonale kontor 
for epizootier (OIE) og som er sjeldne eller eksotiske i 
Fellesskapet.

4) De artene som nevnes som mottakelige vertsarter for de 
aktuelle sykdommene og sykdomsframkallende stoffene, 
bør minst være de som er oppført i siste utgave av OIEs 
helseregelverk for vanndyr.

5) Det bør fastsettes en passende tidsfrist for gjennomførin-

gen av disse nye kravene.

6) Direktiv 95/70/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-

lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg D til direktiv 95/70/EF erstattes med teksten i vedleg-

get til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 8. april 2003.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/12

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 7.2.2003, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 6.

(1) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33.
(2) EFT L 100 av 11.4.2001, s. 30.
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VEDLEGG

«VEDLEGG D

Sykdom Sykdomsframkallende stoff Mottakelig vertsart

Bonamiose Bonamia exitiosus Tiostrea chilensis og Ostrea angasi

Mikrokytos roughleyi Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Marteiliose Marteilia sydneyi Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Mikrocytose Mikrocytos mackini Crassostrea gigas, C. virginica Ostrea edulis,  
O. conchaphila

Perkinsiose Perkinsus marinus Crassostrea virginica og C. gigas

Perkinsus olseni/atlanticus Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. 
laevigata, Ruditapes philippinarum og R. decussates

Haplosporidiose Haplosporidium nelsoni Crassostrea virginica og C. gigas

Haplosporidiose Haplosporidium costale Crassostrea virginica

«Visnesyndrom» hos 
øresnegl

Candidatus Xenohaliotis 
californiensis

Arter av slekten Haliotis, herunder H. cracherodii, 
H. rufescens, H. corruguta, H. fulgens, H. sorenseni

Merknad:  De mottakelige vertsartene omfatter også artene som er oppgitt for de aktuelle sykdomsframkallende stoffene 
i den siste utgaven av helseregelverket for vanndyr til Det internasjonale kontor for epizootier (OIE).»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. februar 2003

om tredje endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende 
oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk  

nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane(*)

[meldt under nummeret K(2003) 558]

(2003/114/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), sist endra ved direktiv 98/45/EF(2), 
særleg artikkel 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) For å få status som godkjend sone og godkjent fiskeopp-
drettsanlegg i ei sone som ikkje er godkjend med omsyn 
til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) 
og/eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), må 
medlemsstatane leggje fram for Kommisjonen relevante 
grunngjevingar, saman med dei nasjonale føresegnene 
som sikrar at vilkåra i direktiv 91/67/EØF vert stetta.

2) I kommisjonsvedtak 2002/308/EF(3), sist endra ved ved-
tak 2002/1005/EF(4), er det fastsett lister over soner og 
fiskeoppdrettsanlegg som er godkjende med omsyn til 
visse fiskesjukdommar.

3) Tyskland har lagt fram for Kommisjonen grunnane for 
å gje, med omsyn til VHS og IHN, eitt oppdrettsanlegg 
i Bayern status som godkjent oppdrettsanlegg i ei sone 
som ikkje er godkjend, saman med dei nasjonale føreseg-
nene som sikrar at reglane for å vidareføre godkjenninga 
vert stetta.

4) Dei framlagde grunngjevingane er vortne granska av 
Kommisjonen med medverknad frå sakkunnige i med-
lemsstatane.

5) Den dokumentasjonen som Tyskland har lagt fram for det 
aktuelle oppdrettsanlegget, syner at dette anlegget stettar 
krava i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF. Det kan difor få 

status som godkjent oppdrettsanlegg i ei sone som ikkje 

er godkjend, og bør førast opp i lista over godkjende opp-

drettsanlegg i vedlegg II til vedtak 2002/308.

6) Vedtak 2002/308/EF bør difor endrast.

7) 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

I vedlegg II til vedtak 2002/308/EF skal følgjande godkjende 

fiskeoppdrettsanlegg leggjast til i nr. 3.5:

«6. Fischzucht Graf Anlage 
D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR 
Engishausen 64 
D-87743 Egg an der Günz»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. februar 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 20.2.2003, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 6.

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) TEF L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) TEF L 106 av 23.4.2002, s. 28.
(4) TEF L 349 av 24.12.2002, s. 109.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 3. april 2003

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

[meddelt under nummer K(2003) 1104]

(2003/236/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 
1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med 
visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med 
sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved  
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/33/EF(2), særlig  
artikkel 20 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I påvente av en ny systemarkitektur, særlig den delen 
av den som er beregnet på ANIMO-nettet som definert i 
kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om 
utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyn-
dighetene(3), er det viktig å sikre at dette nettet opprett- 
holdes.

2) Kommisjonsvedtak 92/486/EØF av 25. september 
1992 om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet  
mellom senteret for datanettet ANIMO og medlems- 
statene(4), sist endret ved vedtak 2002/615/EF(5), bør 
derfor endres.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 2a nr. 7 i vedtak 92/486/EØF skal første ledd lyde:

«For tidsrommet 1. april 2003 til 31. mars 2004 skal  
samordningsmyndighetene omhandlet i artikkel 1 sørge 
for at kontraktene nevnt i samme artikkel forlenges med 
ett år.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2003.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. april 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 4.4.2003, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 6.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14.
(3) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 44.
(4) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20.
(5) EFT L 196 av 25.7.2002, s. 60.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. februar 2003

om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos sau(*)

[meddelt under nummer K(2003) 498]

(2003/100/EF)

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 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform ence-
falopati(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 bovin spongiform encefalopati (BSE) og 
skrapesyke hos sau og geit. Det er ikke påvist BSE hos 
sau og geit under naturlige forhold. Det råder imidlertid 
en viss usikkerhet om hvorvidt BSE kan ha angrepet 
sauer og geiter og fortsatt forekommer i denne bestanden. 
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 
spørsmål av 4. og 5. april 2002 om sikker forsyningskilde 
for materiale fra småfe ble det fastsatt retningslinjer for 
hovedpunktene i et avlsprogram for TSE-resistens hos 
sau. Komiteen mener at et slikt program bør rettes mot 
risikopopulasjoner eller risikoområder.

5)  Et av kravene til et slikt avlsprogram er et anslag over 
frekvensen av sauer med genotypen ARR/ARR for hver 
viktige rase. For å framskaffe disse opplysningene ble det 
ved kommisjonsvedtak 2002/1003/EF(3) besluttet å gjen-
nomføre en undersøkelse av saueraser i medlemsstatene.

6)  Det bør være mulig å gi unntak fra kravet om å opprette 
et avlsprogram i samsvar med dette vedtak for visse raser 
med et lavt nivå av naturlig resistens og for lokale, sted-
egne raser som står i fare for å forsvinne fra husdyravlen, 
som nevnt i forordning (EF) nr. 445/2002 av 26. februar 
2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennom-
føringen av rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støt-
te til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske  
utviklings- og garantifond for landbruket (EUGFL)(4).

7)  I sin uttalelse anbefalte komiteen at det ble innført serti-
fisering av besetninger med ubetydelig risiko for skrape-
syke/BSE. En av mulighetene som ble anbefalt, er sertifi-
sering av besetninger basert på full genetisk resistens mot 
TSE kombinert med regelmessige TSE-undersøkelser.

2005/EØS/58/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 14.2.2003, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 7.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 225 av 28.8.2002, s. 3.

(3) EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105.
(4) EFT L 74 av 15.3.2002, s. 1.
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8)  Komiteen anbefalte en omfattende liste over vev hos 
sau og geit som kan anses å utgjøre en risiko for men-
neskers og dyrs helse dersom BSE bekreftes eller anses 
som sannsynlig. I uttalelsen ble det imidlertid presisert at 
disse vevene ikke vil utgjøre noen betydelig risiko der-
som de stammer fra resistente og delvis resistente dyr på 
under henholdsvis 18 og 6 måneder. Det er hensiktsmes-
sig å fremme utviklingen av sertifiserte besetninger etter 
disse prinsipper.

9)  Kommisjonen kommer til å foreslå for Rådet og 
Parlamentet en endring i forordning (EF) nr. 999/2001 
slik at den inneholder et rettslig grunnlag for tiltakene 
fastsatt i dette vedtak. I mellomtiden bør dette vedtak 
gjøres som et overgangstiltak.

10)  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 til kommisjons-
vedtak 2002/1003/EF.

Artikkel 2

Avlsprogram for TSE-resistens hos renraset sau

1.  På grunnlag av resultatet av undersøkelsen fastsatt i ved-
tak 2002/1003/EF skal hver medlemsstat innen 1. januar 2004 
innføre et avlsprogram med henblikk på utvelgelse av TSE-
resistens hos alle saueraser som er hjemmehørende i medlems-
staten eller utgjør en vesentlig populasjon på dens territorium. 
Minstekravene for dette programmet er fastsatt i vedlegg I.

2.  Medlemsstaten kan vedta at besetningseiernes deltakelse 
i avlsprogrammet nevnt i nr. 1, skal være frivillig fram til 1. 
april 2005. Etter den datoen skal det imidlertid være obliga-
torisk for alle besetninger med høy genetisk verdi å delta i 
avlsprogrammet.

Artikkel 3

Unntak

1.  Medlemsstatene kan gis unntak fra kravet om å opprette 
et avlsprogram som fastsatt i artikkel 2

— på grunnlag av et nasjonalt program for bekjempelse av 
skrapesyke framlagt og godkjent i samsvar med kapit-
tel A del I bokstav b) i vedlegg VIII til forordning (EF) 
nr. 999/2001 som omfatter en løpende aktiv overvåking 
av sauer og geiter som dør på gården i alle besetninger i 
medlemsstaten, eller

— dersom Kommisjonen har godkjent medlemsstatens terri-
torium som fritt for skrapesyke i henhold til kapittel A del I 
bokstav c) i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, 
på grunnlag av resultatene av en fullstendig statistisk 
undersøkelse.

2.  Unntaket fastsatt i nr. 1 skal vedtas i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 999/2001.

Artikkel 4

Rammeregler for godkjenning av visse sauebesetningers 
status som TSE-resistente

1.  Innen 1. januar 2004 skal hver medlemsstat fastsette ram-
meregler for godkjenning av visse sauebesetningers status som 
TSE-resistente.

Disse rammereglene skal være i samsvar med kriteriene fast-
satt i vedlegg II.

2.  Det skal ikke anses som et nødvendig kriterium for å 
utelukke forekomst av TSE i en besetning at den har status som 
TSE-resistent i henhold til rammereglene fastsatt i nr. 1.

Artikkel 5

Rapporter som medlemsstatene skal framlegge  
for Kommisjonen 

Medlemsstatene skal framlegge følgende rapporter for 
Kommisjonen:

a)  en rapport om kravene til deres avlsprogrammer som fast-
satt i artikkel 2 innen 1. april 2004,

b)  en årsrapport som skal framlegges første gang innen 
1. april 2005 om framdriften i avlsprogrammene.

Artikkel 6

Kommisjonens sammenfatning av medlemsstatenes  
rapporter

Kommisjonen skal framlegge for medlemsstatene en sam-
menfatning av rapportene den mottar i henhold til artikkel 5, 
innen tre måneder etter utløpet av fristen for framlegging av 
rapportene.

Artikkel 7

Gjennomgåelse

Kravene i dette vedtak skal gjennomgås på ny:

a)  på grunnlag av rapportene nevnt i artikkel 5,

b)  med hensyn til raser der det er påvist en alvorlig negativ 
genetisk virkning i løpet av avlsprogrammet,

c)  i alle tilfeller før 1. april 2005, for å ta hensyn til eventuelle 
nye vitenskapelige råd.
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Artikkel 8

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2003.

   For Kommisjonen

   David BYRNE

   Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

MINSTEKRAV TIL ET AVLSPROGRAM FOR TSE-RESISTENS HOS SAUER

Del 1 — Alminnelige krav

1.  Avlsprogrammet skal konsentreres om besetninger med høy genetisk verdi.

2.  Det skal opprettes en database som minst skal inneholde følgende opplysninger:

a)  identitet, rase og antall dyr i alle besetninger som deltar i avlsprogrammet, 

b)  identifikasjon av de enkelte dyr det er tatt prøver av som ledd i avlsprogrammet, 

c)  resultatene av alle genotypebestemmelsene.

3.  Det skal opprettes en ordning med ensartet sertifisering der genotypen til hvert dyr som det tas prøver av i forbin-
delse med avlsprogrammet, sertifiseres med henvisning til sitt individuelle identifikasjonsnummer.

4.  Prøvetakingen skal utføres av personale som er særskilt utpekt til dette formål i forbindelse med avlsprogrammet.

5.  Det skal opprettes et system for identifikasjon av dyr og prøver, behandling av prøver og levering av resultater 
som gjør muligheten for menneskelige feil så liten som mulig. Dette systemets effektivitet skal kontrolleres med 
regelmessige stikkprøver.

6.  Bestemmelse av genotype av blod eller annet vev som er innsamlet i forbindelse med avlsprogrammet, skal utføres 
i laboratorier som er godkjent innenfor rammen av programmet.

7.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bistå avlslag som ønsker det med å opprette genbanker med sæd, 
eggceller og/eller embryoer som er representative for de prionproteingenotypene som trolig vil bli sjeldne som 
følge av avlsprogrammet.

8.  Det skal opprettes avlsprogrammer for hver rase, idet det tas hensyn til:

a)  hvor hyppig de forskjellige allelene forekommer hos rasen, 

b)  hvor sjelden rasen er, 

c)  unngåelse av innavl eller genetisk drift.

Del 2 — Særskilte regler for besetningene som deltar

1.  Formålet med avlsprogrammet skal være å øke hyppigheten av ARR-allelet i sauebesetningen og samtidig redusere 
forekomsten av de allelene som det er påvist bidrar til mottakelighet for TSE.

2.  Følgende minstekrav gjelder for besetningene som deltar:

a)  alle dyr i besetningen som det skal bestemmes genotype for, skal identifiseres individuelt ved hjelp av sikre 
midler, 

b)  det skal bestemmes genotype for alle værer som er beregnet på avl i besetningen før de brukes til avl, 

c)  innen seks måneder etter at genotypen er bestemt, skal ethvert hanndyr som er bærer av VRQ-allelet, slaktes 
eller kastreres. Ingen slike dyr skal forlate driftsenheten unntatt med sikte på slakting, 

d)  hunndyr som man vet er bærere av VRQ-allelet, skal ikke forlate driftsenheten unntatt med sikte på slakting, 

e)  bare hanndyr som er sertifisert i forbindelse med programmet, herunder sædgivere som brukes til insemine-
ring, skal brukes til avl innen besetningen.
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Del 3 — Vern av raser og produksjonsegenskaper

1.  Medlemsstatene kan vedta å gi unntak fra kravene i del 2 nr. 2 bokstav c) og d) for raser:

a)  der frekvensen av ARR-allelet er på under 25 % ifølge undersøkelsen nevnt i vedtak 2002/1003/EF, eller

b)  som står i fare for å forsvinne fra husdyravlen, som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 445/2002.

2.  For raser der ARR-allelet ikke forekommer, eller der frekvensen er på under 10 % ifølge undersøkelsen nevnt i 
kommisjonsvedtak 2002/1003/EF, kan medlemsstatene vedta å gi unntak fra del 1 og 2, forutsatt at de aktuelle 
rasene omfattes av programmer for bekjempelse av skrapesyke.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i henhold til nr. 1 og 2, og om hvilke kriterier 
som er lagt til grunn.

_______

VEDLEGG II

RAMMEREGLER FOR GODKJENNING AV SAUEBESETNINGERS STATUS SOM TSE-RESISTENTE

1.  Etter rammereglene skal TSE-resistent status godkjennes for sauebesetninger som oppfyller bestemte kriterier, 
enten som resultat av deltakelse i avlsprogrammet som fastsatt i artikkel 2, eller på annen måte.

Denne godkjenningen skal gis på minst to nivåer:

a)  nivå-1-besetninger er besetninger som består utelukkende av sauer med genotypen ARR/ARR, 

b)  nivå-II-besetninger er besetninger der avkommet nedstammer utelukkende fra værer med genotypen ARR/
ARR.

Medlemsstatene kan vedta å godkjenne ytterligere nivåer for å oppfylle nasjonale krav.

2.  Det skal utføres regelmessig stikkprøvekontroll av sauer fra TSE-resistente besetninger:

a)  enten på driftsenheten eller på slakteriet for å verifisere genotypen, 

b)  for nivå-1-besetninger, av dyr over 18 måneder i slakteriet, for undersøkelser for TSE i samsvar med vedlegg 
III til forordning (EF) nr. 999/2001.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. mars 2003

om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MRPL) for visse  
reststoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

[meddelt under nummer K(2003) 764]

(2003/181/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 
om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og  
86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1),  
særlig artikkel 15 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forekomsten av reststoffer i produkter av animalsk opp-
rinnelse utgjør et problem for folkehelsen.

2) Det bør sørges for en gradvis fastsettelse av minstekrav 
til yteevne (MRPL) for analysemetoder for stoffer som 
det ikke er fastsatt noen grenseverdi for, særlig for stof-
fer som det ikke er tillatt å bruke eller som er uttrykkelig 
forbudt i Fellesskapet, for å sikre en harmonisert gjen-
nomføring av direktiv 96/23/EF.

3) Som følge av at det er påvist kloramfenikol, nitrofuraner 
og medroksyprogesteronacetat i næringsmidler av ani-
malsk opprinnelse, er harmoniserte MRPL-verdier for 
disse stoffene blitt fastsatt i samråd med Fellesskapets 
referanselaboratorier, nasjonale referanselaboratorier og 
medlemsstatene.

4) Imidlertid er tilførsel av ett av de ovennevnte stoffene 
for avlstekniske formål fortsatt tillatt under de strenge 
vilkårene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 96/22/EF.

5) Det bør innføres harmoniserte MRPL-grenseverdier for 
kontrollen med disse stoffene for å sikre samme nivå for 
forbrukervern i hele Fellesskapet. Kommisjonsvedtak 
2002/657/EF(2) bør derfor endres.

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

I vedtak 2002/657/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 endres «vedlegget» til «vedlegg I».

2. I artikkel 3 bokstav b) og c) endres «vedlegget» til «ved-
legg I».

3. Artikkel 4 skal lyde:

 «Medlemsstatene skal sikre at analysemetodene som  
brukes for å påvise følgende stoffer, oppfyller minstekra-
vene til yteevne (MRPL) i vedlegg II for de matriksene 
som er nevnt i vedlegget:

a) kloramfenikol,

b) nitrofuranmetabolitter,

c) medroksyprogesteron.»

4. Teksten i vedlegget til dette vedtak tilføyes som  
vedlegg II.

2005/EØS/58/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 15.3.2003, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 7.

(1) EFT L 125 av 23.5.96, s. 10. (2) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

«VEDLEGG II

Minstekrav til yteevne

Stoff og/eller metabolitt Matriks MRPL

Kloramfenikol Kjøtt

Egg

Melk

Urin

Akvakulturprodukter

Honning

0,3 µg/kg

Medroksyprogesteronacetat Nyrefett fra svin 1 µg/kg

Nitrofuranmetabolitter

— furazolidon

— furaltadon

— nitrofurantoin

— nitrofurazon»

Fjørfekjøtt

Akvakulturprodukter

1 µg/kg for alle
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 650/2003

av 10. april 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av  
levende sauer og geiter(*)

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. 260/2003(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2003 om  
endring av forordning (EF) nr. 999/2001 ble det inn-
ført nye fellesskapsregler for utryddelse ved bekreftet 
forekomst av skrapesyke i en driftsenhet med småfe, 
på grunnlag av uttalelse av 4. og 5. april 2002 fra Sty-
ringskomiteen for vitenskapelige spørsmål om sikker 
forsyningskilde for materiale fra småfe. Av hensyn til 
samsvaret med slike regler for utryddelse er også reglene 
for handel med avlsdyr av sau innenfor Fellesskapet blitt 
endret slik at de skrapesykerelaterte restriksjonene for 
handel med sau ikke lenger omfatter sauer med prionpro-
teingenotypen ARR/ARR.

2) Reglene for import av levende sauer og geiter bør endres 

slik at de gjenspeiler reglene for handel innenfor Felles-

skapet.

3) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-

gjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. oktober 2003.

2005/EØS/58/17

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

Utferdiget i Brussel, 10. april 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 11.4.2003, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 7.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 37 av 13.2.2003, s. 7.
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VEDLEGG

Kapittel E i vedlegg IX skal lyde:

«KAPITTEL E

Import av sauer og geiter

For sauer og geiter som importeres til Fellesskapet etter 1. oktober 2003, skal det framlegges et helsesertifikat som 
attesterer:

a) enten at de ble født og hele tiden har vært holdt på driftsenheter der det aldri er påvist noe tilfelle av skrapesyke 
og, for avlsdyr av sau og geit, at de oppfyller kravene i vedlegg VIII kapittel A del I bokstav a) punkt i) og ii),

b) eller at sauene har prionproteingenotypen ARR/ARR som definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF 
og kommer fra en driftsenhet der det ikke er meldt om noe tilfelle av skrapesyke de siste seks månedene.

Dersom de er beregnet på en medlemsstat der hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene fastsatt i  
vedlegg VIII kapittel A del 1 bokstav b) eller c), skal de oppfylle de generelle eller særlige tilleggsgarantiene som er 
fastsatt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/40/EF

av 8. mai 2002

om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner  
til husholdningsbruk(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22.  
september 1992 om angivelse av husholdningsapparaters ener-
gi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte 
vareopplysninger(1), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 92/75/EØF skal Kommisjonen 
vedta gjennomføringsdirektiver for forskjellige hushold-
ningsapparater, herunder elektriske stekeovner.

2) Elektrisitetsforbruket i elektriske stekeovner utgjør en 
vesentlig del av det samlede energiforbruket i Fellesska-
pets husholdninger. Disse apparatenes energiforbruk kan 
reduseres betydelig.

3) Harmoniserte standarder er tekniske spesifikasjo-
ner vedtatt av de europeiske standardiseringsorganene 
nevnt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv  
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprose-
dyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler 
for informasjonssamfunnstjenester(2), endret ved  
direktiv 98/48/EF(3).

4) Det skal gis opplysninger om støyutslipp når dette er 
påbudt av medlemsstatene i samsvar med rådsdirek-
tiv 86/594/EØF av 1. desember 1986 om luftstøy avgitt 
av husholdningsapparater(4).

5) Rådsdirektiv 79/531/EØF av 14. mai 1979 om anven-
delse på elektriske stekeovner av direktiv 79/530/EØF 
om opplysning om husholdningsapparaters energiforbruk 
ved merking(5), sist endret ved tiltredelsesakten for Øst-
errike, Finland og Sverige, bør oppheves med virkning 
fra datoen da dette direktiv får anvendelse.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv  
92/75/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på nettdrevne elektriske ste-
keovner til husholdningsbruk, herunder stekeovner som inngår 
i større apparater.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende steke-
ovner: 

a) stekeovner som også kan brukes med andre energikilder,

b) stekeovner som ikke omfattes av virkeområdet for de  
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 2, 

c) bærbare stekeovner, det vil si apparater som ikke er fast-
monterte og som veier under 18 kg, forutsatt at de ikke er 
beregnet på innbygging i faste innretninger.

3. Energiforbruket for dampfunksjonene, unntatt varm-
dampfunksjonen, omfattes ikke av dette direktiv. 

Artikkel 2

1. Opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv, 
skal framskaffes ved målinger foretatt i samsvar med harmo-
niserte standarder vedtatt av Den europeiske komité for elek-
troteknisk standardisering (CENELEC) etter mandat fra Kom-
misjonen i samsvar med direktiv 98/34/EF når standardenes 
referansenumre er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og medlemsstatene har offentliggjort referansenum-
rene for de nasjonale standardene som gjennomfører de nevnte 
harmoniserte standardene.

Bestemmelsene i vedlegg I, II og III til dette direktiv som 
gjelder krav om opplysninger om støy, får anvendelse bare når 
slike opplysninger kreves av medlemsstatene i samsvar med 
artikkel 3 i direktiv 86/594/EØF. Opplysningene skal fram-
skaffes i samsvar med bestemmelsene i nevnte direktiv. 

2. Uttrykkene som er brukt i dette direktiv, har samme 
betydning som i direktiv 92/75/EØF. 

Artikkel 3

1. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 2 nr. 3 i 
direktiv 92/75/EØF skal omfatte

a) leverandørens navn og adresse,

b) en generell beskrivelse av modellen som gjør at den kan 
identifiseres lett og entydig,

2005/EØS/58/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 128 av 15.5.2002, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 9.

(1) EFT L 297 av 13.10.1992, s. 16. 
(2 ) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(3) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18. 
(4) EFT L 344 av 6.12.1986, s. 24. 
(5) EFT L 145 av 13.6.1979, s. 7.
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c) opplysninger, eventuelt med tegninger, om modellens vik-
tigste konstruksjonskjennetegn, særlig om egenskaper som 
merkbart påvirker elektrisitetsforbruket,

d) prøvingsrapporter om målinger utført i samsvar med 
prøvingsmetodene i de harmoniserte standardene nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 i dette direktiv,

e) eventuell bruksanvisning.

2. Etiketten nevnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF 
skal være i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

Etiketten skal plasseres på ovnsdøren på en slik måte at den er 
synlig og ikke kan tildekkes. På stekeovner med flere ovnsrom 
skal hvert ovnsrom ha sin egen etikett, unntatt ovnsrom som 
ikke omfattes av virkeområdet for de harmoniserte standardene 
nevnt i artikkel 2.

3. Innholdet i og formatet for opplysningsskjemaet nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF skal være i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

4. Dersom apparatene frambys til salg, leie eller kjøp på 
avbetaling via trykt eller annet skriftlig materiale eller på 
annen måte som innebærer at det ikke kan forventes at den 
potensielle kunde vil se apparatet utstilt, f.eks. skriftlige tilbud, 
postordrekatalog, annonser på Internett eller via andre elektro-
niske medier, skal slikt materiale inneholde alle opplysningene 
nevnt i vedlegg III til dette direktiv.

Dette kravet skal også gjelde for tilbud om stekeovner beregnet 
på innbygging i komplette kjøkkenløsninger. 

5. Klassifiseringen av hvert ovnsrom i en ovn etter energief-
fektivitet skal være i samsvar med vedlegg IV.

6. Uttrykkene som skal brukes på etiketten og opplysnings-
skjemaet nevnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF, skal tas 
fra tabellen i vedlegg V til dette direktiv. 

Artikkel 4

Medlemsstatene skal fram til 30. juni 2003 tillate markedsfø-
ring, kommersiell utnytting og/eller utstilling av produkter og 

utdeling av informasjonsmateriale som nevnt i artikkel 3 nr. 4 
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv. 

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 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 1. janu-
ar 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.

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

Artikkel 6

Direktiv 79/531/EØF oppheves med virkning fra 1. januar  
2003.

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2002.

  For Kommisjonen

  Loyola DE PALACIO

  Visepresident
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VEDLEGG I

ETIKETTEN

Utforming

1. Etiketten skal svare til følgende modeller i den aktuelle språkversjon: 
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Energi                         
Elektrisk stekeovn

Merke              

Modell    

 Logo

Høyt energiforbruk

Lavt energiforbruk

Energiforbruk (kWh)

Oppvarmingsfunksjon:
                Tradisjonell oppvarming

                 Varmluft

(basert på standardbelastning)

Nettovolum    (liter)

Type:

   Liten
   Middels stor
   Stor

Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyrene inneholder  
ytterligere opplysninger

Standard EN 50304
Elektriske stekeovner
Direktiv 2002/40/EF om energimerking
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2. Merknadene nedenfor angir hvilke opplysninger som skal stå på etiketten.

Merknader

I. Leverandørens navn eller varemerke.

II. Leverandørens typebetegnelse.

III. Energieffektiviteten til ovnsrommet (ovnsrommene) i henhold til klassifiseringen i vedlegg IV. Spissen 
på pilen med bokstaven for modellens energieffektivitet skal plasseres i samme høyde som pilen for den 
tilsvarende energieffektivitetsklassen.

 Pilen med bokstaven for modellens energieffektivitet skal ikke være lavere enn og ikke mer enn dobbelt så 
høy som pilene for energieffektivitesklassene.

IV. Dersom en modell er tildelt et EF-miljømerke i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1), 
kan en kopi av miljømerket settes inn her, med forbehold for kravene i fellesskapsordningen for tildeling 
av miljømerke.

V. Energiforbruk i kWh for oppvarmingsfunksjonen(e) (tradisjonelle og/eller varmluft) (for apparatene) 
ved standardbelastning, målt i samsvar med prøvingsmetodene i de harmoniserte standardene nevnt i  
artikkel 2.

VI. Ovnsrommets nettovolum i liter, målt i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 2. 

VII. Modellens størrelse klassifisert på følgende måte:

 Liten:   12 l ≤ volum < 35 l

 Middels stor:  35 l ≤ volum < 65 l

 Stor:   65 l ≤ volum 

 Pilen skal plasseres i samme høyde som den aktuelle størrelsesangivelsen.

VIII. Eventuelt, lydnivået (støy) målt ved den funksjonen som brukes ved målingen av energieffektiviteten, i 
samsvar med direktiv 86/594/EØF(2).

NB:

De tilsvarende uttrykkene på de andre fellesskapsspråkene er oppført i vedlegg V.

Trykking

3. Nedenfor beskrives visse aspekter ved etiketten:

Farger:

CMGS — cyanblått, magentarødt, gult, svart.

F.eks.: 07X0: 0 % cyanblått, 70 % magentarødt, 100 % gult, 0 % svart.

Piler:

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0

Rammefarge:  X070

Pilen som angir energieffektivitetsklassen, skal ha svart bakgrunnsfarge.

All tekst skal være svart. Bakgrunnen skal være hvit.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1. 
(2) De relevante standardene er EN 60704-2-10 (støymåling) og EN 60704-3 (verifisering).
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/* 302L0040/50 *

Energi    Elektrisk stekeovn

Merke     Logo

Modell    ABC 123

Høyt energiforbruk

Lavt energiforbruk

Energiforbruk (kWh)

Oppvarmingsfunksjon:

    Tradisjonell oppvarming

    Varmluft

(basert på standardbelastning)

Nettovolum  (liter)

Type:

   Liten

   Middels stor

   Stor

Lydnivå (støy)

(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Standard EN 50304

Elektriske stekeovner

Direktiv 2002/40/EF om energimerking

*/

Energi                
Elektrisk stekeovn

Merke              

Modell    

 Logo

Høyt energiforbruk

Lavt energiforbruk

Energiforbruk (kWh)

Oppvarmingsfunksjon:
                Tradisjonell oppvarming

                Varmluft

(basert på standardbelastning)

Nettovolum    (liter)

Type:

   Liten
   Middels stor
   Stor

Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyrene inneholder  
ytterligere opplysninger

Standard EN 50304
Elektriske stekeovner
Direktiv 2002/40/EF om energimerking
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGSSKJEMAET

Opplysningsskjemaet skal inneholde opplysningene nevnt nedenfor. Opplysningene kan gis i en tabell som omfatter 
flere apparater fra samme leverandør, og skal i så fall oppgis i den rekkefølge som er angitt nedenfor, eller de kan gis 
i tilknytning til beskrivelsen av apparatet:

 1. Leverandørens navn eller varemerke.

 2. Leverandørens typebetegnelse.

 3. Ovnsrommets (ovnsrommenes) energieffektivitet i henhold til klassifiseringen i vedlegg IV. Uttrykt som «Energi-
effektivitetsklasse på en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)». Dersom disse opplysningene 
oppgis i en tabell, kan dette uttrykkes på andre måter, såframt det tydelig framgår at skalaen går fra A (lavt ener-
giforbruk) til G (høyt energiforbruk). Det skal angis hvilken oppvarmingsfunksjon som ble brukt ved målingen av 
energieffektiviteten. 

 4. Dersom opplysningene oppgis i en tabell og noen av apparatene er tildelt et EF-miljømerke i henhold til europapar-
laments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000, kan denne opplysningen gis her. I så fall skal rubrikkoverskriften 
være «EF-miljømerke» og angivelsen en kopi av miljømerket. Denne bestemmelsen berører ikke kravene i felles-
skapsordningen for tildeling av miljømerke.

 5. Energiforbruk i kWh for (apparatenes) oppvarmingsfunksjon(er) (tradisjonell og/eller varmluft og/eller varmdamp) 
ved standardbelastning, målt i samsvar med prøvingsmetodene i de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 2.

 6. Ovnsrommets nettovolum i liter, målt i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 2. 

 7. Modellens størrelse klassifisert på følgende måte:

  Liten:    12 l ≤ volum < 35 l

  Middels stor:   35 l ≤ volum < 65 l

  Stor:    65 l ≤ volum 

  Pilen skal plasseres i samme høyde som den aktuelle størrelsesangivelsen.

 8. Steketid ved standardbelastning, målt i samsvar med prøvingsmetodene i de harmoniserte standardene nevnt i  
artikkel 2.

 9. Eventuelt, lydnivået (støy) målt ved den funksjonen som brukes ved måling av energieffektiviteten, i samsvar med 
direktiv 86/594/EØF(1).

 10. Strømforbruket når ingen oppvarmingsfunksjoner er i bruk og ovnen er innstilt på lavest mulig strømforbruk, så 
snart det finnes en egnet harmonisert standard for måling av energitap ved hviletilstand.

 11. Arealet til den største stekeplaten i cm2, målt som «område» i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i 
artikkel 2.

Dersom opplysningsskjemaet omfatter en kopi av etiketten, enten i svart-hvitt eller i farger, tilføyes bare de opplysnin-
gene som ikke står på etiketten.

NB:

De tilsvarende uttrykkene på de andre fellesskapsspråkene er oppført i vedlegg V.

______

(1) De relevante standardene er EN 60704-2-10 (støymåling) og EN 60704-3 (verifisering).
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VEDLEGG III

POSTORDRESALG OG ANDRE FORMER FOR FJERNSALG

Postordrekataloger, meddelelser, skriftlige tilbud og annonser på Internett eller andre elektroniske medier nevnt i 
artikkel 3 nr. 4, herunder tilbud om stekeovner for innbygging i komplette kjøkkenløsninger, skal inneholde følgende 
opplysninger i den angitte rekkefølge:

1. leverandørens varemerke og typebetegnelse (vedlegg II nr. 1 og 2)

2. energieffektivitetsklasse (vedlegg II nr. 3)

3. energiforbruk (vedlegg II nr. 5)

4. nettovolum (vedlegg II nr. 6)

5. størrelse (vedlegg II nr. 7)

6. lydnivå (støy) (vedlegg II nr. 9)

Dersom det gjengis andre opplysninger fra opplysningsskjemaet, skal de utformes som i vedlegg II og tilføyes i tabellen 
ovenfor i den rekkefølge som er fastsatt for opplysningsskjemaet.

NB:

De tilsvarende uttrykkene på de andre fellesskapsspråkene er oppført i vedlegg V. 

______
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VEDLEGG IV

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITET

Et ovnsrom skal klassifiseres etter energieffektivitet på følgende måte.

Tabell 1 — Ovnsrom med lite volum

Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk E(1) (kWh) basert  

på standardbelastning

A  E < 0,60

B  0,60 ≤ E < 0,80

C  0,80 ≤ E < 1,00

D  1,00 ≤ E < 1,20

E  1,20 ≤ E < 1,40

F  1,40 ≤ E < 1,60

G  1,60 ≤ E

(1) Målt i samsvar med vedlegg I merknad V.

Tabell 2 — Ovnsrom med middels stort volum

Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk E(1) (kWh) basert  

på standardbelastning

A  E < 0,80

B  0,80 ≤ E < 1,00

C  1,00 ≤ E < 1,20

D  1,20 ≤ E < 1,40

E  1,40 ≤ E < 1,60

F  1,60 ≤ E < 1,80

G  1,80 ≤ E

(1) Målt i samsvar med vedlegg I merknad V.

Tabell 3 — Ovnsrom med stort volum

Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk E(1) (kWh) basert  

på standardbelastning

A  E < 1,00

B  1,00 ≤ E < 1,20

C  1,20 ≤ E < 1,40

D  1,40 ≤ E < 1,60

E  1,60 ≤ E < 1,80

F  1,80 ≤ E < 2,00

G  2,00 ≤ E

(1) Målt i samsvar med vedlegg I merknad V.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2382/2002

av 30. desember 2002

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med  
import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), 
sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2001(2), 
særleg artikkel 11 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Lista over tredjestatar som visse økologisk framstilte 
landbruksprodukt opphavleg må kome frå for å kunne 
marknadsførast i Fellesskapet, slik det er fastsett i artik-
kel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, er førd opp 
i vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), 
sist endra ved forordning (EF) nr. 1162/2002(4). Denne 
lista vart utarbeidd i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i for-
ordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Fristen for oppføring av Sveits i den lista som er fastsett 
i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, går ut 
31. desember 2002. Fristen for oppføring av Argentina, 
Australia, Den tsjekkiske republikken, Ungarn og Israel 
går ut 30. juni 2003. For å unngå skiplingar i handelen 
bør fristen difor lengjast for oppføringa av desse statane.

3) Dei aktuelle tredjestatane har gjeve Kommisjonen dei 
opplysningane som er naudsynte med omsyn til gjen-
nomføringa av reglar som svarar til reglane i forordning 

(EØF) nr. 94/92. Dessutan er den faktiske gjennomførin-
ga vorten kontrollert ved granskingar som Kommisjonen 
har utført på staden i dei aktuelle tredjestatane.

4) Dei ungarske styresmakene har meldt frå til Kommisjonen 
om at eit av organa for kontroll og utferding av sertifikat 
har lagt ned verksemda si i Ungarn. Namnet på dette 
organet bør difor strykast frå vedlegget til forordning 
(EØF) nr. 94/92.

5) Forordning (EØF) nr. 94/92 bør difor endrast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i sam-
svar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i artikkel 
14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert endra i samsvar 
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 1. januar 2003.

2005/EØS/58/19

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. desember 2002.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 358 av 31.12.2002, s. 120, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 21.

(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) TEF L 75 av 16.3.2002, s. 21. 
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14. 
(4) TEF L 170 av 29.6.2002, s. 44. 
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert det gjort følgjande endringar:

1. I teksta som gjeld Argentina, Australia, Den tsjekkiske republikken, Ungarn, Israel og Sveits, skal nr. 5 lyde:

 «5. Frist for oppføring: 30. juni 2008.»

2. I teksta som gjeld Ungarn,

— går «og SKAL» i nr. 3 ut,

— går «og SKAL (kontoret i Ungarn)» i nr. 4 ut.

____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 223/2003

av 5. februar 2003

om krav til merking knyttet til økologiske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og  
fôrmidler og om endring av 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 1 nr. 3 og artikkel 13 annet 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til artikkel 1 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91 
må det vedtas en forordning som fastsetter krav til merking 
og kontroll av samt forebyggende tiltak for fôrvarer, 
fôrblandinger og fôrmidler, i den grad disse kravene er 
knyttet til den økologiske produksjonsmetoden.

2)  Markedet for fôr til kjæledyr og markedet for fôr til 
pelsdyr skiller seg fra markedet for fôrvarer til andre 
produksjonsdyr. Reglene for merking, produksjon og 
kontroll fastsatt i henholdsvis artikkel 5, 6, 8 og 9 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 gjelder dessuten ikke 
for akvakulturdyr eller akvakulturprodukter. Denne 
forordning får derfor anvendelse bare på fôrvarer til 
økologisk husdyrproduksjon, og ikke på fôr til kjæledyr, 
pelsdyr eller akvakulturdyr.

3)  De særskilte tiltakene angående merking av fôrvarer 
til økologisk husdyrproduksjon må gjøre det mulig 
for produsentene å identifisere hvilket fôr som kan 
brukes i samsvar med bestemmelsene om økologisk 
produksjonsmetode. Henvisningen til økologisk 
produksjonsmetode skal ikke presenteres på en måte 
som gjør at den framstår tydeligere enn beskrivelsen 
av eller betegnelsen på fôrvaren nevnt i henholdsvis 
rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om markedsføring 
av fôrblandinger(3), sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/2/EF(4), og i rådsdirektiv  
96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring av fôrmidler, 
om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF,  
82/471/EØF og 93/74/EØF og om oppheving av direktiv  
77/101/EØF(5), sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/46/EF(6).

4) Prosentdelen av økologisk produserte fôrvarer, 
prosentdelen av produkter framstilt under omlegging 
til økologisk landbruk og den samlede prosentdelen av 
fôrvarer av landbruksopprinnelse skal dessuten angis i 
tørrvekt, slik at produsentene kan overholde reglene for 
dagsrasjoner fastsatt i del B i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Del B i vedlegg I til nevnte forordning 
bør derfor også endres.

5) En rekke varemerker for produkter til bruk som fôr som 
ikke oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91, 
inneholder angivelser som de næringsdrivende kan oppfatte 
som en henvisning til økologisk produksjonsmetode. Det 
bør fastsettes en overgangsperiode som gjør det mulig 
for innehavere av slike varemerker å tilpasse seg til de 
nye reglene. Denne overgangsperioden bør imidlertid 
innvilges bare for varemerker som inneholder angivelser 
som nevnt ovenfor og som det ble levert en søknad om 
registrering for før kunngjøringen av rådsforordning 
(EF) nr. 1804/1999 av 19. juli 1999 om utfylling av 
forordning (EØF) nr. 2092/91 til å omfatte husdyrhold(7), 
og der den næringsdrivende er gjort behørig oppmerksom 
på at produktene ikke er produsert etter en økologisk 
produksjonsmetode.

6)  Minstekravene til kontroll og de forebyggende tiltakene 
for enheter som tilbereder fôrvarer gjør det nødvendig å 
innføre særskilte tiltak som bør innlemmes i vedlegg III 
til forordning (EØF) nr. 2092/91.

7)  Prinsippet om å holde alt utstyr som brukes i enheter 
som tilbereder økologiske fôrblandinger atskilt fra utstyr 
som brukes i samme enhet for vanlige fôrblandinger, 
anses som et effektivt middel for å hindre forekomst 
av produkter og stoffer som ikke er godkjent for bruk 
i den økologisk produksjonsmetoden. Dette prinsippet 
bør derfor innlemmes som en bestemmelse i vedlegg 
III til forordning (EØF) nr. 2092/91. En umiddelbar 
innføring av en slik bestemmelse antas imidlertid å få 
store økonomiske konsekvenser for fôrvareindustrien 
i flere medlemsstater og dermed for den økologiske 
landbrukssektoren. Av den grunn, og for å gi den 

2005/EØS/58/20

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 31 av 6.2.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 21.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30.
(4) EFT L 63 av 6.3.2002, s. 23.
(5) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35.
(6) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55. (7) EFT L 222 av 24.8.1999, s. 1.
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økologiske sektoren mulighet til å tilpasse seg til de nye 
kravene om atskilte produksjonslinjer, bør det være mulig 
å gjøre unntak fra denne bestemmelsen i en periode på 
fem år. Dette spørsmålet må dessuten gjennomgås grundig 
igjen i nær framtid på grunnlag av nye opplysninger og 
de erfaringer som da er gjort.

8)  Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

9)  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

Denne forordning får anvendelse på fôrvarene, fôrblandingene 
og fôrmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 såfremt disse produktene er forsynt med 
eller skal forsynes med henvisninger til økologisk produk-
sjonsmetode. Denne forordning får ikke anvendelse på fôr til 
kjæledyr, pelsdyr eller akvakulturdyr.

Artikkel 2

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 4 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

Videre menes med:

1.  «fôrmidler fra økologisk landbruk»: fôrmidler som er øko-
logisk produsert eller som er tilberedt fra slike fôrmidler,

2.  «fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk»: fôrmidler som er produsert under 
omleggingen eller som er tilberedt fra slike fôrmidler.

Artikkel 3

1.  Merking av samt reklame og handelsdokumenter for pro-
duktene nevnt i artikkel 1 kan ha en henvisning til økologisk 
produksjonsmetode bare dersom

a)  produktene er produsert, tilberedt eller importert av en 
næringsdrivende som er underlagt kontrolltiltakene fastsatt 
i artikkel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91, 

b)  produktene og fôrmidlene de består av samt ethvert annet 
stoff som er brukt ved tilberedningen av disse produktene, 
ikke har gjennomgått behandling som omfatter bruk av 
ioniserende stråling, 

c)  vilkårene nevnt i nr. 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 og 4.18 
i del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 er  
oppfylt, 

d)  fôrmidler fra økologisk landbruk ikke inngår i produktet 
sammen med samme type fôrmidler produsert på konven-
sjonell måte, 

e)  fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk ikke inngår i produktet sammen med 
samme type fôrmidler produsert på konvensjonell måte.

2.  Uten at artikkel 4 og 5 berøres, skal henvisningen til 
økologisk produksjonsmetode nevnt i nr. 1 påføres bare med 
følgende angivelser:

a)  «økologisk produsert», dersom minst 95 % av produktets 
tørrstoff består av ett eller flere økologisk produserte fôr-
midler, 

b)  «kan brukes i økologisk landbruk i samsvar med forord-
ning (EØF) nr. 2092/91», dersom produktene inneholder 
varierende mengder fôrmidler fra økologisk landbruk og/
eller fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk og/eller konvensjonelle fôrmidler.

Artikkel 4

1.  Angivelsen nevnt i artikkel 3 nr. 2

a)  skal være atskilt fra opplysningen nevnt i artikkel 5 i direk-
tiv 79/373/EØF eller i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/25/EF, 

b)  skal ikke trykkes i en farge, et format eller en skrift-
type som gjør at den framstår tydeligere enn beskrivel-
sen av eller betegnelsen på fôrvaren nevnt i henholds-
vis artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF og  
artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i direktiv 96/25/EF, 

c)  skal i samme synsfelt inneholde en angivelse av vektpro-
senten i tørrstoff av

 i)  innholdet av fôrmidler fra økologisk landbruk,

 ii)  innholdet av fôrmidler fra produkter framstilt under 
omlegging til økologisk landbruk,

iii)  det samlede innhold av fôrmidler av landbruksopprin-
nelse,

d)  skal følges av navnet på og/eller kodenummeret til kon-
trollorganet eller -myndigheten som den næringsdrivende 
som har foretatt den siste tilberedningen, er underlagt, 

e)  skal følges av en liste med betegnelsene på fôrmidlene fra 
økologisk landbruk, 

f)  skal følges av en liste med betegnelsene på fôrmidlene  
fra produkter framstilt under omlegging til økologisk 
landbruk.
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2.  Angivelsene nevnt i artikkel 3 nr. 2 kan også følges 
av en henvisning til kravet om å bruke fôrvarene i samsvar 
med de bestemmelsene i del B i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91 som gjelder sammensetningen av dagsrasjo-
nene.

3.  Den enkelte medlemsstat skal velge om den vil angi 
navnet på og/eller kodenummeret til kontrollorganet eller 
-myndigheten nevnt i nr. 1 bokstav d), og skal underrette 
Kommisjonen om sitt valg.

Artikkel 5

Varemerker og varebetegnelser som inneholder en angivelse 
som nevnt i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91, kan 
brukes bare dersom minst 95 % av produktets tørrstoff består 
av ett eller flere fôrmidler fra økologisk landbruk.

Artikkel 6

Som unntak fra artikkel 3, 4 og 5 kan varemerker som inne-
holder en angivelse som nevnt i artikkel 2 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, fortsatt brukes fram til 1. juli 2006 i merkingen 

av og i reklame for produkter nevnt i artikkel 1 som ikke 
oppfyller kravene i denne forordning, dersom følgende vilkår 
er oppfylt:

a)  det er søkt om registrering av varemerket før 24. august 
1999, og varemerket er i samsvar med rådsdirektiv  
89/104/EØF(1), og

b)  varemerket er alltid forsynt med en tydelig, godt synlig 
og lettlest opplysning om at produktene ikke er framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode i henhold til forordning 
(EØF) nr. 2092/91.

Artikkel 7

Del B i vedlegg I og vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 8

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 6. august 2003.

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1.
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VEDLEGG

1.  Følgende setning tilføyes på slutten av nr. 4.4 i del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91:

 «Disse tallene skal uttrykkes som en prosentdel av tørrstoffet i fôrvarer av landbruksopprinnelse.»

2.  I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

2.1.  Teksten i nr. 2 i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «Næringsdrivende som allerede er i virksomhet på tidspunktet nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2491/2001, 
skal også være underlagt bestemmelsene i nr. 3 og bestemmelsene om innledende kontroll fastsatt i del A, B, C, 
D og E i de særlige bestemmelsene i dette vedlegg».

2.2.  Teksten i nr. 4 i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «Den ansvarlige næringsdrivende skal i god tid gi melding til kontrollorganet eller -myndigheten om eventuelle 
endringer i beskrivelsen eller i de konkrete tiltakene nevnt i nr. 3 og i bestemmelsene om innledende kontroll 
fastsatt i del A, B, C, D og E i de særlige bestemmelsene i dette vedlegg».

2.3.  I nr. 3 tredje avsnitt første strekpunkt i de alminnelige bestemmelsene skal følgende tilføyes etter «artikkel 11»:

 «og/eller forordning (EF) nr. 223/2003»

2.4.  I nr. 6 annet strekpunkt i de alminnelige bestemmelsene skal følgende tilføyes til slutt:

 «og, der det er relevant, sammensetningen av fôrblandingene.»

2.5.  Teksten i nr. 7 bokstav b) i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «navnet på produktet eller en beskrivelse av fôrblandingen, fulgt av en henvisning til den økologiske pro-
duksjonsmetoden i samsvar med henholdsvis artikkel 5 i denne forordning eller artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 223/2003.»

2.6.  Overskriften til del C i de særlige bestemmelsene skal lyde:

 «C.  Import av planter, planteprodukter, dyr, animalske produkter og næringsmidler som inneholder plantepro-
dukter og/eller animalske produkter, fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler fra tredjestater.»

2.7.  Ny del E skal lyde:

 «E — ENHETER SOM TILBEREDER FÔRVARER, FÔRBLANDINGER OG FÔRMIDLER

 Denne delen får anvendelse på alle enheter som driver med tilberedning som definert i artikkel 4 nr. 3 av produkter 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c), for egen eller tredjemanns regning.

1.  Innledende kontroll

 Den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i nr. 3 i de alminnelige bestemmelser i dette vedlegg skal inne-
holde følgende:

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til mottak, tilberedning og lagring av produkter beregnet på bruk som 
fôrvarer, før og etter slike former for virksomhet,

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til lagring av andre produkter som brukes i tilberedningen av fôrva-
rer,

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til lagring av rengjørings- og desinfeksjonsmidler,

– der det er nødvendig, beskrivelse i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF av fôrblan-
dingen som den næringsdrivende akter å produsere og opplysninger om hvilken dyreart eller dyrekategori 
fôrblandingen er beregnet på,

– der det er nødvendig, betegnelsen på fôrmidlene den næringsdrivende akter å tilberede.

 Tiltakene nevnt i nr. 3 i de alminnelige bestemmelsene i dette vedlegg som den næringsdrivende skal iverksette 
for å sikre at bestemmelsene i denne forordning blir overholdt, må omfatte:

– opplysninger om hvilke forebyggende tiltak som skal iverksettes for å redusere risikoen for forurensning fra 
stoffer eller produkter som ikke er godkjent, hvilke rengjøringstiltak som er gjennomført, og om kontrollen 
av om de har vært effektive,

– identifisering av alle sider ved virksomheten som er av avgjørende betydning for til enhver tid å kunne garan-
tere at produkter omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) som tilberedes i slike enheter, er i samsvar med denne 
forordning og med forordning (EF) nr. 223/2003,

– opprettelse, innføring, overholdelse og ajourføring av egnede framgangsmåter etter prinsippene i HACCP-
systemet (risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter).
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 Kontrollorganet eller -myndigheten skal benytte disse framgangsmåtene for å foreta en generell vurdering av risi-
koene knyttet til hver enkelt tilberedningsenhet og utarbeide en kontrollplan. Denne kontrollplanen skal omfatte 
et minsteantall stikkprøver, avhengig av de risikoer som antas å foreligge.

2.  Regnskap

 For at det skal kunne foretas en tilfredsstillende kontroll av virksomheten, skal regnskapsdokumentasjonen nevnt 
i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene i dette vedlegg inneholde opplysninger om tilsetningsstoffenes og fôrmid-
lenes opprinnelse, art og mengde, og om salget av de ferdige produktene.

3.  Tilberedningsenheter

 Ved tilberedningen av produktene må den næringsdrivende sikre at

a)  økologisk produserte fôrvarer eller fôrvarer framstilt av slike, fôrvarer framstilt under omlegging eller fôrva-
rer framstilt av slike og konvensjonelle fôrvarer holdes effektivt fysisk atskilt fra hverandre, 

b)  alt utstyr som brukes i enheter som tilbereder fôrblandinger som omfattes av denne forordning, holdes full-
stendig atskilt fra utstyr som brukes for fôrblandinger som ikke omfattes av denne forordning.

 Som unntak fra bestemmelsene i første ledd bokstav b) kan virksomheten fortsette fram til og med 31. desem-
ber 2007 ved hjelp av samme utstyr, forutsatt at

– det er sikret tidsmessig atskillelse og foretatt egnet rengjøring, som også er kontrollert, før tilberedningen av 
produktene som omfattes av denne forordning starter; den næringsdrivende skal dokumentere disse formene 
for virksomhet,

– den næringsdrivende må sørge for at alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoer som ble vurdert 
i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 og, når det er nødvendig, sørge for at produkter som ikke er i samsvar 
med denne forordning, ikke markedsføres med en henvisning til økologisk produksjonsmåte.

 Unntaket fastsatt i annet ledd forutsetter at det på forhånd er innhentet godkjenning fra kontrollorganet eller -myn-
digheten. Slik godkjenning kan gis for én eller flere former for tilberedningsvirksomhet.

 Kommisjonen skal begynne gjennomgåelsen av bestemmelsene i første ledd bokstav b) innen 31. desember 2003. 
I lys av denne gjennomgåelsen kan om nødvendig datoen 31. desember 2007 endres.

4.  Inspeksjonsbesøk

 I tillegg til den fullstendige årlige kontrollen skal kontrollorganet eller -myndigheten foreta målrettede inspek-
sjonsbesøk basert på en generell vurdering av mulig risiko for mangel på samsvar med denne forordning; kon-
trollorganet eller -myndigheten skal undersøke de kritiske kontrollpunktene som den næringsdrivende har påpekt 
særlig nøye med sikte på å fastslå om overvåkings- og kontrollvirksomheten utføres som forutsatt. Alle områder 
som den næringsdrivende bruker til sin virksomhet, kan inspiseres så ofte som den foreliggende risiko tilsier.

5.  Transport av produkter til andre produksjons-/tilberedningsenheter eller lagringssteder

 Den næringsdrivende skal sikre at følgende vilkår overholdes:

a)  under transport må økologisk produserte fôrvarer eller fôrvarer framstilt av slike, fôrvarer framstilt under 
omlegging eller fôrvarer framstilt av slike og konvensjonelle fôrvarer holdes effektivt fysisk atskilt fra hver-
andre, 

b)  kjøretøyer og/eller beholdere som har transportert produkter som ikke omfattes av denne forordning, kan 
brukes til å transportere produkter som omfattes av denne forordning, forutsatt at:

– det er foretatt egnet rengjøring, som også er kontrollert, før transporten av produktene som omfattes av 
denne forordning starter; den næringsdrivende skal dokumentere disse formene for virksomhet,

– den næringsdrivende må sikre at alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoene som ble vurdert i 
samsvar med nr. 1, og om nødvendig sørge for at produkter som ikke er i samsvar med denne forordning, 
ikke markedsføres med en henvisning til økologisk produksjonsmetode,

– kontrollorganet eller -myndigheten som den næringsdrivende er underlagt, er blitt underrettet om og har 
godkjent slik transport. Slik godkjenning kan gis for én eller flere transporter, 

c)  de ferdige produktene nevnt i denne forordning skal transporteres fysisk eller tidsmessig atskilt fra andre 
ferdige produkter, 

d)  under transporten må mengden av produkter ved start og hver enkelt mengde som leveres i løpet av en leve-
ringsrunde, registreres.
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6.  Mottak av produkter

 Ved mottak av et produkt nevnt i artikkel 1 skal den næringsdrivende, når dette kreves, kontrollere at emballasjen 
eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt i nr. 7 i de alminnelige bestemmelser i dette vedlegg forelig-
ger. Den næringsdrivende skal kontrollere at informasjonen på etiketten nevnt i nr. 7 i de alminnelige bestem-
melsene stemmer overens med informasjonen på følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal angis 
uttrykkelig i regnskapet nevnt i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 545/2003

av 27. mars 2003

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen  
med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91(*) 

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet, 

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksproduk-
ter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmid-
ler(1), sist endra ved forordning (EF) nr. 223/2003(2), særleg 
artikkel 11 nr. 1, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Lista over tredjestatar som visse økologisk framstil-
te landbruksprodukt opphavleg må kome frå for å 
kunne marknadsførast i Fellesskapet, slik det er fastsett i  
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, er førd opp 
i vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), 
sist endra ved forordning (EF) nr. 2382/2002(4). Denne 
lista vart utarbeidd i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i for-
ordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Costa Rica har bede Kommisjonen om å verte førd opp 
i den lista som er fastsett i artikkel 11 nr. 1 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Styresmaktene i Costa Rica har 
sendt over dei opplysningane som krevst i medhald av  
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 94/92.

3) Granskinga av desse opplysningane og den påfølgjande 
drøftinga med styresmaktene i Costa Rica har synt 
at krava til produksjon og kontroll i denne staten er  
jamgode med dei krava som er fastsette i forordning 
(EØF) nr. 2092/91.

4) Import frå Costa Rica til Fellesskapet skjer for tida 

i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) 

nr. 2092/91.

5) Kommisjonen har utført ein kontroll på staden av dei  

produksjonsreglane og kontrolltiltaka som vert nytta i 

Costa Rica og som er fastsette i artikkel 11 nr. 5 i forord-

ning (EØF) nr. 2092/91.  

6) Dei australske styresmaktene har meldt frå til Kommisjo-

nen om at eit av kontrollorgana har lagt ned verksemda si. 

Namnet på dette organet bør difor strykast frå vedlegget 

til forordning (EØF) nr. 94/92.

7) Forordning (EØF) nr. 94/92 bør difor endrast.

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i 

artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert endra i samsvar 

med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde sjuande dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

2005/EØS/58/21

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. mars 2003.

  For Kommisjonen

  Franz FISCHLER

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 28.3.2003, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 22.

(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1. 
(2) TEU L 31 av 6.2.2003, s. 3. 
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14. 
(4) TEF L 358 av 31.12.2002, s. 120. 
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert det gjort følgjande endringar:

1. Følgjande tekst vert lagd til etter teksta som gjeld Australia:

«Costa Rica 

1. Produktkategorier:

a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF)  
nr. 2092/91,

b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter beregnet på konsum i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) 
i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2. Opprinnelse: 

  Produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder i produkter 
i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Costa Rica.

3. Kontrollorgan: Eco-LOGICA og BCS Oko-Garantie.

4. Organ som utsteder sertifikatet: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5. Frist for oppføring: 30.6.2006.»

2. I teksta som gjeld Australia, går strekpunktet «— Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) ut».

________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 599/2003

av 1. april 2003

om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for  
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1) av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler, sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 223/2003(2), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vern av dyrs helse og velferd bør hovedsakelig baseres 
på forebygging, for eksempel valg av egnede raser og 
stammer og hensiktsmessig og velbalansert fôring. 

2) I forordning (EØF) nr. 2092/91 er det fastsatt presise 
krav til fôret. Særlig bør behovet for viktige stoffer, som 
vitaminer, dekkes på en naturlig måte.

3) Reglene for økologisk husdyrproduksjon er blitt  
harmonisert først ganske nylig, og oppdrettere kan fort-
satt ha vanskeligheter med å skaffe dyr som kan tilpasse 
seg lokale forhold og/eller tilfredsstillende oppdretts-
systemer, og med å gi dyrene alle de viktige stoffene 
de trenger for å oppnå en harmonisk vekst, særlig visse 
fettløselige vitaminer for drøvtyggere.

4) I en overgangsperiode er det derfor nødvendig å tillate 
et unntak for bruk av A-, D- og E-vitaminer på bestemte 
vilkår.

5) Tillatelsen skal medføre en forpliktelse for medlemssta-
tene til å underrette Kommisjonen.

6) Komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91 har ikke avgitt uttalelse innen fristen som 
formannen har satt. Kommisjonen har fremlagt forslaget 
for Rådet i samsvar med artikkel 14 fjerde ledd i forord-
ning (EØF) nr. 2092/91. Siden Rådet ikke har truffet sin 
beslutning innen fristen på tre måneder fastsatt i artik-
kel 14 femte ledd i nevnte forordning, skal Kommisjonen 
vedta de foreslåtte tiltakene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

a) Vedlegg I del B endres i samsvar med nr. 1 i vedlegget til 
denne forordning.

b) Vedlegg II del C og D endres i samsvar med nr. 2 i vedleg-
get til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den europeiske unions tidende. 

2005/EØS/58/22

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

Utferdiget i Brussel, 1. april 2003.

  For Kommisjonen

  Franz FISCHLER

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 2.4.2003, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 22.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. 
(2)  EFT L 31, av 6.2.2003, s. 3.
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VEDLEGG

1. Del B nr. 4.10 i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal lyde:

«4.10. For fjørfe skal fôrblandingen som brukes ved oppfôringen, bestå av minst 65 % blanding av korn, protein-
vekster og oljefrø.»

2. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

a) i del C skal nytt nr. 2.3 lyde:

 «2.3. Egg og eggprodukter til bruk som fjørfefôr, helst fra samme driftsenhet.»

b) I del D gjøres følgende endringer:

 i) i punkt 1.2 innsettes følgende ledd:

 «Som et unntak fra første ledd, og i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2005, kan vedkom-
mende myndighet i den enkelte medlemsstat tillate bruk av syntetiske vitaminer av type A, D og E for 
drøvtyggere, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

– de syntetiske vitaminene er identiske med de naturlige vitaminene, og

– tillatelsen som gis av medlemsstatene, er basert på presise kriterier og meddelt Kommisjonen.

 Produsentene skal få denne tillatelsen bare hvis de godtgjør, på en måte som oppfyller kravene fra med-
lemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan, at dyrenes helse og velferd ikke kan ivaretas uten bruk 
av disse syntetiske vitaminene.»

ii)  i nr. 2 innsettes følgende tekst:

    – «Ølgjær».
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 61/2003 

av 15. januar 2003

om endring av vedlegg I og II 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. 1937/2002(2), særleg artikkel 6, 7 
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 Felles-
skapet 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) Cefalonium og permetrin bør førast opp i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90. 

7) Triklormetiazid bør førast opp i vedlegg II 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 I og II 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/58/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 16.1.2003, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 23.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1 
(2) TEF L 297 av 31.10.2002, s. 3. (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, 15. januar 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 544/2003/EF

av 27. mars 2003

om endring av vedlegg I og II 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  
fellesskapet,

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 
kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2003(2), særleg artikkel 6, 
7 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 Felles-
skapet 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 vik-
tige opplysningar med omsyn til om restmengder av det  
aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av nærings-
middel av animalsk opphav, og med omsyn til kva  
innverknad restmengdene har på den industrielle fored-
linga 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 Fellesskapet 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) Bacitracin bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) 
nr. 2377/90.

7) Svovel bør førast opp i vedlegg II 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/EØF(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 I og II 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 Den europeiske unionen.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

2005/EØS/58/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2003, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 24.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. 
(2) TEF L 11 av 16.1.2003, s. 12. (3) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/78 17.11.2005

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. mars 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 665/2003 

av 11. april 2003

om endring av vedlegg 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. 61/2003(2), særleg artikkel 7 og 8,

med tilvising til vedtaket frå det 2404. møtet i Rådet for Den 
europeiske unionen (landbruksministrane) om ikkje å vedta 
framlegget frå Kommisjonen om tiltak med omsyn til fast-
setjing av grenseverdiar for norgestomet (KOM(2001) 627 
endeleg utgåve) og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 må det 
gradvis fastsetjast grenseverdiar for restmengder av alle 
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Felles-
skapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er 
meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Grenseverdiar for restmengder kan først fastsetjast etter 
at Utvalet for veterinærpreparat (CVMP) har granska alle 
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av 
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til 
kva innverknad restmengdene har på den industrielle 
foredlinga av næringsmiddel, samstundes som det vert 
teke omsyn til alle relevante vitskaplege opplysningar 
som er offentleggjorde med omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av 
næringsmiddel av animalsk opphav, medrekna t.d. frå-
segner frå Vitskapsutvalet for veterinære tiltak som er 
knytte til folkehelsa, rapportar frå Den felles FAO-WHO-
ekspertgruppa for tilsetjingsstoff i næringsmiddel eller 
dokument som er utarbeidde av internasjonalt velrenom-
merte forskingsorgan.

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). Dersom veterinærpreparat skal tilførast dyr 
i laktasjon, må det fastsetjast grenseverdiar for mjølk.

4) Etter rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 skal fastsetjinga 
av grenseverdiar for restmengder ikkje på nokon måte 
røre ved bruken av andre delar av regelverket til Felles-
skapet.

5) 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.

6) Norgestomet og flugestonacetat er progestagenhormon, 
og difor er bruken av dei underlagd restriksjonar og 
kontroll slik det er fastsett i rådsdirektiv 96/22/EF av 
29. april 1996(3). Desse hormona kan på visse vilkår 
tilførast landbruksdyr for terapeutiske eller avlstekniske 
føremål. Desse vilkåra krev t.d. at desse stoffa skal til-
førast av ein veterinær eller under direkte ansvar av ein 
veterinær. Dessutan må veterinæren registrere typen 
behandling, typen produkt som er tillatne, behandlings-
datoen og identiteten til dyra som er behandla.

7) Dessutan er det etter føresegnene i direktiv 96/22/EF 
forbode å tilføre uttente avlsdyr hormon for terapeutiske 
eller avlstekniske føremål under oppfôringsperioden. 
Etter desse føresegnene er det òg forbode å marknadsføre 
for konsum kjøt eller produkt frå dyr som har fått tilført 
hormon for terapeutiske eller avlstekniske føremål, med 
mindre dei aktuelle dyra er vortne behandla i samsvar 
med direktiv 96/22/EF, og den fastsette tilbakehaldings-
tida var stetta før dyra vart slakta.

8) Etter den første vurderinga si rekna Utvalet for veteri-
nærpreparat det ikkje for naudsynt med omsyn til vern 
av folkehelsa å fastsetje grenseverdiar for restmengder 
av norgestomet når det vert nytta i veterinærpreparat som 
er tillatne i samsvar med regelverket til Fellesskapet. Det 
vart difor gjort framlegg om å føre opp stoffet i lista i 
vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90. Av dei 
same grunnane rekna Utvalet for veterinærpreparat det 
ikkje for naudsynt å fastsetje grensevediar for flugeston-
acetat for andre målvev enn mjølk.

2005/EØS/58/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2003, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 24.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 11 av 16.1.2003, s. 12. (3) TEF L 125 av 23.5.1996, s. 3.
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9) Ein samla analyse av dei tilgjengelege risikovurderin-
gane av desse stoffa og av alle tilgjengelege vitskaplege 
opplysningar og data syner likevel at det ved eit altfor 
stort inntak av hormonrestar og metabolittane deira, og 
med tanke på dei ibuande eigenskapane til progestagen-
hormon og på resultata av epidemiologisk forsking, ligg 
føre ein risiko for forbrukarane.

10) På grunn av dei ibuande eigenskapane til kjønnshormon, 
og ettersom det ikkje kan utelukkast at god veterinær-
praksis ikkje alltid vert nytta og styresmaktene difør bør 
få høve til å kontrollere ulovleg bruk av desse hormona, 
krevst det i rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996(1) at 
styresmaktene skal granske tilfelle der det er mistanke til 
dyr eller der det ligg føre positive laboratorieresultat.

11) I forordning (EØF) nr. 2377/90 om grenseverdiar for 
restmengder er det fastsett at medlemsstatar ikkje kan 
forby eller hindre marknadsføring på territoria sine av 
næringsmiddel av animalsk opphav frå andre medlems-
statar på grunn av at dei inneheld restmengder av veteri-
nærpreparat dersom dei stoffa som det gjeld, er førde opp 
i lista i vedlegg II i den nemnde forordninga. 

12) Då det er berre nasjonale toleransar som for tida vert 
nytta til innleie den framgangsmåten for kontroll og 
undersøking som er fastsett i direktiv 96/23/EF, bør det 
i Fellesskapet fastsetjast harmoniserte nivå for norgesto-
met i alle vev og for flugestonacetat i alle vev bortsett 
frå mjølk. I rådsforordning 2584/2001 av 19. desember 
2001(2) er det fastsett grenseverdiar for restmengder av 
flugestonacetat i mjølk. 

13) Samstundes som det vert teke omsyn til dei moglege ska-
deverknadene som det kan ha for menneskehelsa å tilføre 
landbruksdyr desse hormona for alle føremål, og etter å 
ha teke omsyn til den eksisterande trongen for framleis 
å gjere nokre av desse stoffa som no vert nytta for tera-
peutisk eller avlsteknisk behandling av landbruksdyr, 
tilgjengelege på fellesskapsmarknaden, og samstundes 
som det òg vert teke omsyn til dei strenge vilkåra som er 
fastsette ved direktiv 96/22/EF for løyve til bruk av desse 
stoffa for terapeutiske eller avlstekniske føremål, bør 
vurderinga av desse stoffa og veva halde fram innanfor 
ramma av forordning (EØF) nr. 2377/90 med sikte på å 
fastsetje grenseverdiar for restmengder av stoffa.

14) Grenseverdiar for restmengder av dei aktuelle stoffa bør 
førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 på 
det vilkåret at det ikkje finst grunn til å tru at dei oppførde 
restmengdene vil utgjere ein fare for helsa til forbru-
karane. På bakgrunn av den samla risikovurderinga av 
progestagenhormon med omsyn til eit altfor stort inntak 
av hormonrestar og metabolittane deira, bør den moglege 
risikoen for forbrukarane vurderast jamleg på grunnlag 
av eventuelle nye vitskaplege data.

15) Det faste utvalet for veterinærpreparat som er nemnt i 
artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 2377/90, har ikkje gjeve 
noka positiv fråsegn om dei tiltaka som Kommisjonen 
har lagt fram med omsyn til oppføring av norgestomet i 
lista i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90, og på 
det 2404. møtet i Rådet (landbruksministrane) 21. januar 
2002 vart denne haldninga stadfesta med eit vanleg fleir-
tal mot vedtaking av desse tiltaka (KOM(2001) 627 ende-
leg utgåve). Rådet var positivt til å fastsetje harmoniserte 
kontrollgrenser for dei progestagenhormona som vert 
nytta i veterinærpreparat, på grunnlag av validerte ana-
lysemetodar som kan nyttast til rutinemessig overvaking. 
Dei grenseverdiane for norgestomet som Kommisjonen 
hadde lagt fram, vart likevel ikkje rekna som akseptable. 

16) Det faste utvalet for veterinærpreparat vart deretter opp-
moda av Kommisjonen om å leggje fram ei vitskapleg 
vurdering av eksisterande data, medrekna ei validering 
av analysemetodane for kontroll av restmengder, og om 
mogleg leggje fram grenseverdiar for restmengder av 
norgestomet i alle målvev medrekna mjølk, og for fluges-
tonacetat i alle målvev bortsett frå mjølk.

17) Med omsyn til svaret frå Det faste utvalet for veterinær-
preparat og trongen til ytterlegare validering av analy-
semetodane og den resterande vitskaplege uvissa, er det 
likevel rekna som føremålstenleg å føre opp norgestomet 
for alle målvev og flugestonacetat for alle målvev bortsett 
frå mjølk, i vedlegg III i forordning (EØF) nr. 2377/90 i 
samsvar med dei vilkåra og grenseverdiane for restmeng-
der som er fastsette for kvart av desse stoffa i vedlegga til 
dette framlegget til kommisjonsforordning —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i sam-
svar med vedlegget til denne forordninga. 

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.
(1) TEF L 125 av 23.5.1996, s. 10 
(2) TEF L 345 av 29.12.2001, s. 7 
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. april 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 739/2003 

av 28. april 2003

om endring av vedlegg I 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  
fellesskapet, 

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2003(2), særleg artikkel 7 
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 Felles-
skapet 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) Oksolinsyre og flugestonacetat bør førast opp i vedlegg I 
til forordning (EØF) nr. 2377/90. 

7) 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). 

8) 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 I 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/58/26

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1 
(2) TEF L 11 av 16.1.2003, s. 12. (3) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2003, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 24.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. april 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/23/EF

av 25. mars 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazamox, oksasulfuron,  
etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer(*)

2005/EØS/58/27

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 2002/81/EF(2), særlig artik-
kel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mot-
tok Frankrike 2. desember 1997 en søknad fra Cyanamid 
NV/SA (nå BASF AG) om oppføring av det aktive stoffet 
imazamox i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kom-
misjonsvedtak 1998/676/EF(3) ble det bekreftet at doku-
mentasjonen var «fullstendig», dvs. 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) Italia mottok 29. mai 1998 en lignende søknad fra 
Novartis Protezione Piante SpA (nå Syngenta) om 
oksa-sulfuron. Søknaden ble ved kommisjonsvedtak  
1999/237/EF(4) erklært å være fullstendig.

3) Italia mottok 3. juli 1996 en lignende søknad fra Hoechst 
Schering AgrEvo GmbH (nå Bayer Crop Science) om 
etoksysulfuron. Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 
97/591/EF(5) erklært å være fullstendig.

4) Tyskland mottok 30. mars 2000 en lignende søknad 
fra Aventis Crop Science (nå Bayer Crop Science) om 
foramsulfuron. Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 
2000/540/EF(6) erklært å være fullstendig.

5) Italia mottok 16. juni 1997 en lignende søknad fra Rhone-
Poulenc Agro SA (nå Bayer Crop Science) om oksadiar-
gyl. Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 98/398/EF(7) 
erklært å være fullstendig.

6) Frankrike mottok 16. desember 1999 en lignende søknad 
fra Ishira Sangyo Kaisha Ltd om cyazofamid. Søknaden 
ble ved kommisjonsvedtak 2000/412/EF(8) erklært å 
være fullstendig.

7) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 
helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 
nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 
som søkerne har foreslått. De rapporterende medlems-
statene framla utkast til vurderingsrapport om stof-
fene for Kommisjonen 9. september 1999 (imazamox), 
10. mai 2000 (oksasulfuron), 20. mai 1998 (etoksysulfu-
ron), 1. juni 2001 (foramsulfuron), 20. juli 1999 (oksadi-
argyl) og 27. august 2001 (cyazofamid).

8) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av med-
lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 3. desember 2002 med Kommisjonens sammen-
fattende rapporter om imazamox, oksadiargyl, oksasulfu-
ron, etoksysulfuron, foramsulfuron og cyazofamid.

9) Ved behandlingen av imazamox, oksasulfuron, foramsul-
furon, oksadiargyl og cyazofamid ble det ikke avdekket 
noen uavklarte spørsmål som ville ha krevd samråd med 
Vitenskapskomiteen for planter.

10) Dokumentene og opplysningene om etoksysulfuron ble 
også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter for 
separat samråd. I et første samråd ble Vitenskapskomiteen 
bedt om å kommentere forekomsten av livmorsvulster hos 
rotter. I sin uttalelse(9) anså komiteen den økende fore-
komsten av livmorsvulster hos rotter som ikke relevant 
for risikoen for mennesker, siden livmorsvulster forekom 
bare ved en høy dose som forårsaket betydelig generell 
giftvirkning. Det ble ikke ansett som nødvendig å utføre 
ytterligere mekanistiske undersøkelser. Det ble holdt et 
eget samråd om den mulige risikoen for vannorganismer. 
I sin andre uttalelse (10) konkluderte komiteen med at 
vurderingen av hvilken risiko etoksysulfuron utsetter 
vannorganismer for, var mangelfull i flere henseender, 
særlig med hensyn til sedimentorganismer. Vurderingen 
av risikoen for vannplanter og alger fra metabolitten Hoe 
136086 av etoksysulfuron ble også ansett som ufullsten-
dig.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 28.3.2003, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 25.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 276 av 12.10.2002, s. 28.
(3) EFT L 317 av 26.11.1998, s. 47.
(4) EFT L 87 av 31.3.1999, s. 15.
(5) EFT L 239 av 30.8.1997, s. 48.
(6) EFT L 230 av 12.9.2000, s. 14.
(7) EFT L 176 av 20.6.1998, s. 34.
(8) EFT L 155 av 28.6.2000, s. 62.

(9) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av 
etoksysulfuron i forbindelse med rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring 
av plantefarmasøytiske produkter (SCP/ETHOXY/002-endelig — av 
22. september 2000).

(10) Uttalelse om vurderingen av etoksysulfuron (AE F095404) i forbindelse 
med rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter (SCP/ETHOXY-a/002 — av 7. juni 2001).
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 Ytterligere undersøkelser og opplysninger ble senere 
framlagt av søkeren, og risikovurderingen for det aktive 
stoffet og dets nedbrytingsprodukter ble gjennomgått av 
den rapporterende medlemsstaten.

11) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder de aktuelle 
aktive stoffene, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i direk-
tiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområder 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-
fattende rapporter. Disse aktive stoffene må derfor opp-
føres i vedlegg I for å sikre at godkjenning av plantefar-
masøytiske produkter som inneholder de aktuelle aktive 
stoffene, kan gis i samsvar med direktivets bestemmelser 
i alle medlemsstater.

12) Kommisjonens sammenfattende rapporter er nødvendige 
for at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjen-
nomføre flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt 
i direktiv 91/414/EØF. Medlemsstatene bør derfor sørge 
for at de endelige sammenfattende rapportene (med unn-
tak av opplysninger som er fortrolige i henhold til artik-
kel 14 i direktiv 91/414/EØF) er tilgjengelig eller gjøres 
tilgjengelig for alle berørte parter.

13) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder imazamox, oksasulfuron, etoksysulfuron, foram-
sulfuron, oksadiargyl eller cyazofamid og særlig til 
å vurdere eksisterende midlertidige godkjenninger og, 
senest innen utgangen av denne fristen, å omgjøre de 
godkjenningene til endelige godkjenninger, endre dem 
eller trekke dem tilbake i samsvar med bestemmelsene i 
direktiv 91/414/EØF.

14) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

15) 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 i samsvar med ved-
legget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. desember 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 fra 1. januar 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

1.  Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder imazamox, 
oksasulfuron, etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl eller 
cyazofamid for å sikre at vilkårene for disse aktive stof-
fene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nød-
vendig skal medlemsstatene innen 31. desember 2003 endre 
eller trekke tilbake godkjenningene i samsvar med direktiv  
91/414/EØF.

2.  Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plantefar-
masøytisk produkt som inneholder imazamox, oksasulfuron, 
etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl eller cyazofamid, 
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 30. juni 2003, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 
ensartede prinsippene 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 artikkel 4 
nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nød-
vendig og innen 31. desember 2004 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen for hvert plantefarmasøytisk produkt av 
denne typen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. juli 2003.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/95/EF

av 27. januar 2003

om avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet, særleg artikkel 95,

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, på grunnlag av det felles framlegget frå Forliksutvalet av 
8. november 2002(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Ulikskapane mellom dei lovene og forskriftene som er 
vedtekne av medlemsstatane med omsyn til avgrensing 
av bruken av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk 
utstyr, kan skape handelshindringar og vri konkurransen i 
Fellesskapet og dermed ha direkte innverknad på skipinga 
av og verkemåten til den indre marknaden. Difor verkar 
det naudsynt å tilnærme lovgjevinga i medlemsstatane på 
dette området og medverke til vern av menneskehelsa og 
til miljøvennleg attvinning og disponering av avfall frå 
elektrisk og elektronisk utstyr.

2)  Under møtet sitt i Nice 7.-9. desember 2000 godkjende 
Det europeiske rådet rådsresolusjon av 4. desember 2000 
om føre-var-prinsippet.

3)  I kommisjonsmeldinga av 30. juli 1996 om revisjon av 
fellesskapsstrategien for avfallshandtering er det lagt 
vekt på at innhaldet av farlege stoff i avfall må reduse-
rast, og dei moglege føremonene ved fellesskapsreglar 
for avgrensing av innhaldet av slike stoff i produkt og i 
produksjonsprosessen vert understreka.

4)  I rådsresolusjon av 25. januar 1988 om eit fellesskaps-
handlingsprogram for motkjemping av miljøureining 
med kadmium(5) vert Kommisjonen oppmoda til utan 
opphald å halde fram med utarbeidinga av særlege tiltak 
for eit slikt program. Menneskehelsa må òg vernast, og  
 
 

 
 
 

ein overordna strategi som særleg avgrensar bruken av 
kadmium og fremjar forsking på avløysingsstoff, bør 
difor innførast. I resolusjonen vert det streka under at 
bruken av kadmium bør avgrensast til tilfelle der det 
ikkje finst høvelege og tryggare alternativ.

5)  Tilgjengelege prov viser at tiltak innanfor innsamling, 
handsaming, attvinning og disponering av avfall frå elek-
trisk og elektronisk utstyr slik det er fastsett i europapar-
laments- og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 
om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(6), 
er naudsynte for å redusere dei avfallshandteringspro-
blema som er knytte til dei aktuelle tungmetalla og dei 
flammehemmande midla. Trass i desse tiltaka vil like-
vel viktige delar av avfall frå elektrisk og elektronisk 
utstyr framleis verte disponerte gjennom dei vanlege 
disponeringskanalane. Sjølv om avfall frå elektrisk og 
elektronisk utstyr vert samla inn separat og attvunne, vil 
innhaldet av kvikksølv, kadmium, bly, krom VI, PBB og 
PBDE kunne utgjere ein fare for helsa og miljøet.

6)  Med omsyn til kva som er teknisk og økonomisk mogleg 
å gjennomføre, er utskifting av desse stoffa i elektrisk 
og elektronisk utstyr med trygge eller tryggare materiale 
den mest effektive måten å sikre ein vesentleg reduksjon 
av risikoane for helsa og miljøet på, slik at det fastsette 
vernenivået i Fellesskapet kan nåast. Ei avgrensing av 
bruken av desse farlege stoffa vil truleg gjere det enklare 
og meir økonomisk lønsamt med attvinning av avfall frå 
elektrisk og elektronisk utstyr, og minske den negative 
innverknaden deira på helsa til arbeidstakarar ved attvin-
ningsanlegg.

7)  Dei stoffa som er omfatta av dette direktivet, har vore 
gjennom nøye vitskapleg forsking og vurdering og vore 
underlagde ulike tiltak både på fellesskapsplan og nasjo-
nalt plan.

8)  Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, tek omsyn til 
eksisterande internasjonale retningslinjer og tilrådingar, 
og byggjer på ei vurdering av tilgjengeleg vitskapleg og 
teknisk informasjon. Tiltaka er naudsynte for å nå det 
vernenivået som er fastsatt for menneske- og dyrehelsa  
 
 

2005/EØS/58/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 26.

(1) TEF C 365 E av 19.12.2000, s. 195 og TEF C 240 E av 28.8.2001, s. 303.
(2) TEF C 116 av 20.4.2001, s. 38.
(3) TEF C 148 av 18.5.2001, s. 1.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 15. mai 2001 (TEF C 34 E av 7.2.2002, s. 109), 

felles haldning frå Rådet av 4. desember 2001 (TEF C 90 E av 16.4.2002, 
s. 12) og europaparlamentsvedtak av 10. april 2002 (enno ikkje kunngjort 
i TEF). Europaparlamentsavgjerd av 18. desember 2002 og rådsavgjerd av 
16. desember 2002.

(5) TEF C 30 av 4.2.1988, s. 1. (6) Sjå TEU L 37 av 13.2.2003, s. 24.
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og for miljøet med tanke på dei risikoane som mangelen 
på tiltak vil kunne skape i Fellesskapet. Tiltaka bør vur-
derast på nytt og om naudsynt tilpassast for å ta omsyn til 
tilgjengeleg teknisk og vitskapleg informasjon.

9)  Dette direktivet skal nyttast utan at det rører ved regelver-
ket til Fellsskapet om tryggleiks- og helsekrav og det sær-
skilde regelverket for avfallshandtering i Fellesskapet, 
særleg rådsdirektiv 91/157/EØF av 18. mars 1991 om 
batterier og akkumulatorer som inneholder visse farlige 
stoffer(1).

10)  Det bør takast omsyn til den tekniske utviklinga av elek-
trisk og elektronisk utstyr som ikkje inneheld tungmetall, 
PBDE og PBB. Straks vitskaplege data er tilgjengelege 
bør det, samstundes som det vert teke omsyn til føre-
var-prinsippet, undersøkjast om det er mogleg å forby 
andre farlege stoff og byte dei ut med meir miljøvennlege 
alternativ som sikrar eit minst like godt vernenivå for 
forburkarane.

11)  Det bør gjevast unntak frå kravet om utskifting dersom 
utskifting ikkje er mogleg frå eit vitskapleg og teknisk 
synspunkt, eller dersom den negative innverknaden av 
utskiftinga på miljøet eller helsa er venta å vere større 
enn dei føremonene ho har for menneske og miljø. 
Utskifting av farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr 
bør òg gjerast på ein måte som kan sameinast med helsa 
og tryggleiken til brukarane av elektrisk og elektronisk 
utstyr (EEE).

12)  Ettersom ombruk, reparasjon og lenging av levetida er 
positivt, bør reservedelar vere tilgjengelege.

13) Tilpassinga til den vitskaplege og tekniske utviklinga av 
unntaka frå krava med omsyn til fjerning av og forbod 
mot farlege stoff bør gjennomførast av Kommisjonen ved 
ein utvalsframgangsmåte.

14)  Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre dette 
direktivet, 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) —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Mål

Målet med dette direktivet er å tilnærme lovgjevinga i med-
lemsstatane med omsyn til avgrensing av bruken av farlege 
stoff i elektrisk og elektronisk utstyr, og å medverke til vern av  
 
 

menneskehelsa og til miljøvennleg attvinning og disponering 
av avfall frå elektrisk og elektronisk utstyr.

Artikkel 2

Verkeområde

1.  Utan at det rører ved artikkel 6 skal dette direktivet 
nyttast på elektrisk og elektronisk utstyr som kjem inn under 
kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10 slik det er fastsett i vedlegg IA 
til direktiv 2002/96/EF (WEEE), og på elektriske lyspærer og 
lysarmatur i hushald.

2.  Dette direktivet skal nyttast utan at det rører ved regelver-
ket til Fellsskapet om tryggleiks- og helsekrav og det særskilde 
regelverket for avfallshandtering i Fellesskapet.

3.  Dette direktivet skal ikkje nyttast på reservedelar til 
reparasjon av eller på ombruk av elektrisk og elektronisk utstyr 
som vert marknadsført før 1. juli 2006.

Artikkel 3

Definisjonar

I dette direktivet tyder

a)  «elektrisk og elektronisk utstyr» eller «EEE» utstyr som er 
avhengig av elektrisk straum eller elektromagnetiske felt 
for å kunne fungere på rett måte, og utstyr til produksjon, 
overføring og måling av slik straum og slike felt som er 
omfatta av dei kategoriane som er førde opp i vedlegg IA 
til direktiv 2002/96/EF (WEEE), og som er utforma for 
bruk ved ei spenning på høgst 1 000 volt for vekselstraum 
og 1 500 volt for likestraum, 

b)  «produsent» alle personar som, utan omsyn til den salsme-
toden som vert nytta, medrekna fjernkommunikasjon i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF 
av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavta-
ler(3):

 i)  framstiller og sel elektrisk og elektronisk utstyr under 
sitt eige varemerke, 

 ii)  sel vidare under sitt eige varemerke utstyr som er pro-
dusert av andre leverandørar, på ein slik måte at den 
personen som sel vidare, ikkje vert rekna som «produ-
sent» dersom varemerket til produsenten er å finne på 
produktet i samsvar med i), eller

 iii)  driv yrkesmessig import eller eksport av elektrisk og 
elektronisk utstyr til ein medlemsstat.

Ein person som berre står for finansieringa i medhald av eller 
i samsvar med ei finansieringsavtale, skal ikkje reknast som 
«produsent» med mindre han eller ho òg fungerer som produ-
sent i medhald av i)-iii).

(1) TEF L 78 av 26.3.1991, s. 38. Direktivet endra ved kommisjonsdirektiv 
98/101/EF (TEF L 1 av 24.12.1999, s. 1).

(2) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) TEF L 144 av 4.6.1997, s. 19. Direktivet endra ved direktiv 2002/65/EF 

(TEF L 271 av 9.10.2002, s. 16).
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Artikkel 4

Førebygging

1.  Frå 1. juli 2006 skal medlemsstatane sikre at nytt elek-
trisk og elektronisk utstyr som vert marknadsført, ikkje 
inneheld bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybro-
merte bifenyl (PBB) eller polybromerte bifenyleterar (PBDE). 
Nasjonale tiltak som avgrensar eller forbyr bruken av desse 
stoffa i elektrisk og elektronisk utstyr, og som vart vedtekne 
i samsvar med regelverket til Fellesskapet før dette direktivet 
vart vedteke, kan haldast ved lag fram til 1. juli 2006.

2.  Nr. 1 skal ikkje nyttast på dei typane bruk som er er førde 
opp i vedlegget.

3.  På grunnlag av eit framlegg frå Kommisjonen skal 
Europaparlamentet og Rådet, straks vitskaplege data er til-
gjengelege og i samsvar med prinsippa for kjemikaliepolitikk 
som er fastsette i  det sjette fellesskapshandlingsprogramet for 
miljø, gjere vedtak om å forby andre farlege stoff og skifte 
dei ut med meir miljøvennlege alternativ som sikrar minst det 
same vernenivået for forbrukarane.

Artikkel 5

Tilpassing til den vitskaplege og tekniske utviklinga

1.  Alle endringar som er naudsynte for å tilpasse vedleg-
get til den vitskaplege og tekniske utviklinga, skal vedtakast i 
samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 7 
nr. 2, for å:

a)  fastsetje, om naudsynt, grenseverdiar for kor stor kon-
sentrasjon av dei stoffa som er nemnde i artikkel 4 nr. 1, 
som skal tillatast i særskilde materiale og komponentar i 
elektrisk og elektronisk utstyr, 

b)  gje materiale og komponentar i elektrisk og elektronisk 
utstyr unntak frå artikkel 4 nr. 1 dersom det ikkje er teknisk 
eller vitskapleg mogleg å fjerne eller skifte dei ut ved hjelp 
av endringar i utforminga eller ved hjelp av materiale og 
komponentar som ikkje krev slike materiale eller stoff som 
er nemnde i artikkel 4 nr. 1, eller dersom den negative inn-
verknaden dei har på miljøet, helsa og/eller tryggleiken til 
forbrukarane på grunn av utskifting er venta å vere større 
enn føremonene for miljøet, helsa og/eller tryggleiken til 
forbrukarane, 

c)  vurdere på nytt kvart unntak i vedlegget minst kvart fjerde 
år eller fire år etter at eit punkt vert lagt til i lista, med det 
målet å vurdere om materiale eller komponentar i elektrisk 
eller elektronisk utstyr skal fjernast frå vedlegget dersom 
det er teknisk eller vitskapleg mogleg å fjerne eller skifte 
dei ut gjennom endringar i utforminga eller ved hjelp av 

materiale og komponentar som ikkje krev slike materiale 
eller stoff som er nemnde i artikkel 4 nr. 1, eller dersom 
den negative innverknaden dei har på miljøet, helsa og/
eller tryggleiken til forbrukarane på grunn av utskifting 
er venta å vere større enn føremonene for miljøet, helsa 
og/eller tryggleiken til forbrukarane.

2.  Før vedlegget vert endra i samsvar med nr. 1 skal 
Kommisjonen mellom anna rådspørje produsentar av elektrisk 
og elektronisk utstyr, attvinningsføretak, handsamingsverk-
semder, miljøorganisasjonar og arbeidstakar- og forbrukars-
amanslutningar. Kommentarar skal sendast til det utvalet som 
er nemnt i artikkel 7 nr. 1. Kommisjonen skal gjere greie for 
den informasjonen han får.

Artikkel 6

Revisjon

Før 13. februar 2005 skal Kommisjonen revidere dei tiltaka 
som er fastsette i dette direktivet, for om naudsynt å ta omsyn 
til nye vitskaplege prov.

Innan denne datoen skal Kommisjonen særleg kome med 
framlegg om utstyr i kategori 8 og 9 i vedlegg IA til direktiv 
2002/96/EF (WEEE) som skal omfattast av verkeområdet til 
dette direktivet.

Kommisjonen skal òg undersøkje om det er naudsynt å tilpasse 
lista over stoff i artikkel 4 nr. 1 på grunnlag av vitskaplege 
fakta og samstundes som det vert teke omsyn til føre-var-prin-
sippet, og eventuelt kome med framlegg til Europaparlamentet 
og Rådet om slike tilpassingar.

I revisjonen skal det leggjast særleg vekt på verknaden på 
miljøet og menneskehelsa av farlege stoff og materiale som 
vert nytta i elektrisk og elektronisk utstyr. Kommisjonen skal 
undersøkje om det er mogleg å gjennomføre ei utskifting av 
slike stoff og materiale, og eventuelt kome med framlegg til 
Europaparlamentet og Rådet om å utvide verkeområdet til 
artikkel 4.

Artikkel 7

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av det utvalet som er skipa 
ved artikkel 18 i rådsdirektiv 75/442/EØF(1).

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er nemnt i artikkel 5 nr. 6 i avgjerd  
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

(1) TEF L 194 av 25.7.1975, s. 39.
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Artikkel 8

Sanksjonar

Medlemsstatane skal fastsetje dei sanksjonane som skal nyttast 
på brot på dei nasjonale føresegnene som er vedtekne i samsvar 
med dette direktivet. Dei fastsette sanksjonane skal vere verk-
nadsfulle, svare til brotet og hindre nye brot.

Artikkel 9

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving

1.  Medlemsstatane skal innan 13. august 2004 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om 
dette.

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

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

lovene og forskriftene som dei vedtek på det området som dette 
direktivet omfattar.

Artikkel 10

Iverksetjing

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i 
Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 11

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. januar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. DRYS

 President Formann
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VEDLEGG

Bruk av bly, kvikksølv, kadmium og seksverdig krom som har unntak frå krava i artikkel 4 nr. 1

 1.  Kvikksølv i kompaktlysrøyr opptil 5 mg per lampe.

 2.  Kvikksølv i rette lysstoffrøyr til allmenne føremål opptil:

—  halogenfosfat     10 mg

—  trifosfat med normal levetid    5 mg

—  trifosfat med lang levetid    8 mg

 3.  Kvikksølv i rette lysstoffrøyr til særskilde føremål.

 4.  Kvikksølv i andre lampar som ikkje er uttrykkjeleg nemnde i dette vedlegget.

 5.  Bly i glas i katodestrålerøyr, elektroniske komponentar og lysstoffrøyr.

 6.  Bly som legeringselement i stål som inneheld opptil 0,35 vektprosent bly, aluminium som inneheld opptil 0,4 
vektprosent bly og som koparlegering med opptil 4 vektprosent bly.

7.   — Bly som loddemateriale med høg smeltetemperatur (t.d. legeringar med tinn og bly som inneheld meir enn 85 
% bly),

— bly i loddemateriale i tenarar, lagrings- og matriselagringssystem (det er gjeve unntak fram til 2010),

— bly i loddemateriale til utstyr til nettinfrastruktur for kopling, signalering, overføring og nettverksdrift for 
telekommunikasjon,

— bly i elektroniske keramikkomponentar (t.d. piezoelektriske innretningar).

 8.  Overflatehandsaming med kadmium, bortsett frå bruk som er forboden i medhald av direktiv 91/338/EØF(1), som 
endrar direktiv 76/769/EØF(2) om avgrensing av marknadsføring og bruk av visse farlege stoff og preparat.

 9.  Seksverdig krom til rustvernmiddel i kjølesystem av karbonstål i absorpsjonskjøleskap.

10.  Innanfor ramma av den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 7 nr. 2, skal Kommisjonen vurdere bruken av:

— dekabromdifenyleter,

— kvikksølv i rette lysstoffrøyr til særskilde føremål,

— bly i loddemateriale i tenarar, lagrings- og matriselagringssystem, utstyr til nettinfrastruktur for kopling, signa-
lering, overføring og nettverksdrift for telekommunikasjon (med sikte på å fastsetje ein særskild frist for dette 
unntaket), og

— lyspærer,

for å fastsetje så snøgt som råd om desse punkta skal endrast tilsvarande.

(1) TEF L 186 av 12.7.1991, s. 59.
(2) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/11/EF

av 6. februar 2003

om 24. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer 
og preparater (pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter)(*)

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), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. november 
2002, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til traktatens artikkel 14 skal det opprettes et 
område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri beve-
gelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

2)  Risikoen for miljøet ved pentabromodifenyleter (penta 
BDE) og oktabromdifenyleter (oktaBDE) er blitt vurdert 
i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vur-
dering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(4). 
Av risikovurderingene av pentaBDE og oktaBDE fram-
går det at det er behov for å redusere den risikoen disse 
stoffene utgjør for miljøet. I sine uttalelser av 4. februar 
2000 og 31. oktober 2002 bekreftet Vitenskapskomiteen 
for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) konklusjo-
nene i disse vurderingene av pentaBDE og oktaBDE når 
det gjelder behovet for å redusere risikoen av hensyn til 
vernet av miljøet. Videre bekreftet CSTEE i sin uttalelse 
av 19. juni 2000 bekymringen for at barn eksponeres for 
pentaBDE ved amming og for at det økende pentaBDE-
nivået i morsmelk skyldes en foreløpig ukjent bruk av 
stoffet.

3)  Kommisjonen har vedtatt rekommandasjoner innenfor 
rammen av forordning (EØF) nr. 793/93 om en strategi 
for risikoreduksjon for pentaBDE(5) og oktaBDE(6), der 
det fastsettes begrensninger på markedsføring og bruk 
for å begrense risikoen for miljøet. I rekommandasjonene 
anbefales det også at det i de tiltak som treffes, tas hen-
syn til bekymringen for at spedbarn eksponeres gjennom 
melk.

4)  For å verne helsen og miljøet bør også markedsføring og 
bruk av pentaBDE og oktaBDE samt markedsføring av 
varer som inneholder ett av eller begge disse stoffene, 
forbys.

5)  Forekomst av pentaBDE eller oktaBDE i konsentrasjoner 
på over 0,1 % kan påvises med vanlige analysemetoder 
som GC-MS (gasskromatografi med massespektrome-
tri).

6)  Risikovurderingen av dekaBDE ble avsluttet i august 
2002 og viste at det hersker usikkerhet på mange punkter 
når det gjelder virkningene dette stoffet kan ha på miljøet. 
Fellesskapet bør snarest mulig treffe tiltak for å redusere 
risikoen, og en strategi for risikoreduksjon bør derfor 
fastsettes straks. Kommisjonen forventer å se resultatene 
av risikoreduksjonsstrategien senest 30. juni 2003. Den 
bør deretter umiddelbart vurdere disse resultatene og 
foreslå hensiktsmessige og strenge tiltak for å håndtere 
den risikoen som påvises. Europaparlamentet og Rådet 
bør snarest behandle dette forslaget. De begrensningene 
på markedsføring og bruk av dekaBDE som Fellesskapet 
godkjenner, bør tre i kraft omgående, med mindre de 
videre undersøkelsene som inngår i nevnte risikovurde-
ring, fjerner den nåværende usikkerheten ved å vise at 
dekaBDE ikke gir noen grunn til bekymring.

7)  Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
fastsettelse av minstekrav for vern av arbeidstakere som 
finnes i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om 
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sik-
kerhet og helse på arbeidsplassen(7) og i særdirektivene 
som er basert på dette, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF 
av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare 
ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet 
(sjette særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
89/391/EØF)(8) 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)(9) —

2005/EØS/58/29

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 15.2.2003, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 26.

(1) EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 112 og EFT C 25 av 29.1.2002, s. 472.
(2) EFT C 193 av 10.7.2001, s. 27.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 6. september 2001 (EFT C 72 E av 21.3.2002, 

s. 235), Rådets felles holdning av 6. desember 2001 (EFT C 110 E av 
7.5.2002, s. 23) og europaparlamentsbeslutning av 10. april 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(5) EFT L 69 av 10.3.2001, s. 30.
(6) EFT L 249 av 17.9.2002, s. 27.

(7) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(8) 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).
(9) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres i samsvar med  

vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 15. februar 2004 vedta og kunngjø-

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 15. august 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 dag det kunngjøres i Den euro-

peiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. EFTHYMIOU

 President Formann

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 44 lyde:

«44. difenyleter, pentabromderivat C12H5Br5O 1.  Kan ikke markedsføres eller brukes som stoff eller 
som bestanddel i stoffer eller preparater i høyere 
konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.

2.  Varer eller flammehemmende deler av disse kan ikke 
markedsføres dersom de inneholder dette stoffet i 
høyere konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.»

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 45 lyde:

«45. difenyleter, oktabromderivat C12H2Br8O 1.  Kan ikke markedsføres eller brukes som stoff eller 
som bestanddel i stoffer eller preparater i høyere 
konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.

2.  Varer eller flammehemmende deler av disse kan ikke 
markedsføres dersom de inneholder dette stoffet i 
høyere konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/31/EF

av 11. april 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin,  
iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer(*)

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 2003/23/EF(2), særlig artik-
kel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desem-
ber 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennom-
føringen av første trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i 
artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsfø-
ring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist endret ved 
forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble det fastsatt en liste 
over aktive stoffer som skulle vurderes med henblikk på 
en mulig oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 
Denne listen omfatter 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin, 
iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin.

2)  Virkningene av disse aktive stoffene på menneskehelsen 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
i forordning (EØF) nr. 3600/92 for en rekke bruksom-
råder som de respektive melderne har foreslått. Ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 
om utarbeiding av listen over aktive stoffer i plantefar-
masøytiske produkter og utpeking av rapporterende med-
lemsstater for gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 
3600/92(5), sist endret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), 
ble følgende rapporterende medlemsstater utpekt, og disse 
oversendte i sin tur de relevante vurderingsrapportene og 
anbefalingene til Kommisjonen i samsvar med artik-
kel 7 nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92: for 
2,4-DB: rapporterende medlemsstat Hellas, all relevant 
informasjon ble oversendt 30. april 1996; for beta-cy-
flutrin: rapporterende medlemsstat Tyskland, all relevant 
informasjon ble oversendt 4. november 1996; for cy- 
flutrin: rapporterende medlemsstat Tyskland, all relevant 
informasjon ble oversendt 4. november 1996; for ipro-
dion: rapporterende medlemsstat Frankrike, all relevant 
informasjon ble oversendt 18. juli 1996; for linuron: 
rapporterende medlemsstat Storbritannia, all relevant 
informasjon ble oversendt 31. oktober 1996; for malein-
hydrasid: rapporterende medlemsstat Danmark, all rele-
vant informasjon ble oversendt 5. september 1997; for  
 
 
 
 
 
 

pendimetalin: rapporterende medlemsstat Spania, all 
relevant informasjon ble oversendt 20. mai 1998.

3)  Vurderingsrapportene er behandlet av medlemsstatene og 
Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkje-
den og dyrehelsen.

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF og 
i betraktning av et mulig ufordelaktig vedtak om 2,4-DB 
og pendimetalin, avholdt Kommisjonen et trepartsmøte 
7. mai 1998 og 4. juni 1999 med hovedmelderen og den 
rapporterende medlemsstaten. Hovedmelderen gav ytter-
ligere opplysninger om begge stoffene for å imøtekomme 
de opprinnelige innvendingene.

5)  Behandlingen av alle aktive stoffer ble avsluttet 3. desem-
ber 2002 med Kommisjonens sammenfattende rapporter 
om 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, 
maleinhydrasid og pendimetalin.

6)  Ved behandlingen av 2,4-DB, linuron, maleinhydrasid og 
pendimetalin ble det ikke avdekket noen uavklarte spørs-
mål som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen 
for planter.

7)  Rapporten om beta-cyflutrin og om cyflutrin samt ytter-
ligere opplysninger om begge stoffene ble også framlagt 
for Vitenskapskomiteen for planter for separat samråd. 
Vitenskapskomiteen ble bedt om å kommentere hvilken 
type risikovurdering som er best egnet for vurdering 
av næringsinntak, og om å bekrefte at tilgjengelige 
økotoksikologiske data støtter bruk bare i veksthus og 
til frøbeising. I sine uttalelser(7)(8) foreslo komiteen at 
det for beta-cyflutrin og cyflutrin, i tillegg til den lang-
siktige risikovurderingen av næringsinntak som rutine-
messig foretas for plantefarmasøytiske produkter, også 
bør foretas en kortsiktig vurdering av akutt risiko ved 
næringsinntak for å vurdere de potensielle nevrotoksiske 
egenskapene. Komiteen bekreftet at bruk til frøbeising 
og i veksthus (unntatt der nytteleddyr brukes) kan anses 
som sikker for landorganismer og vannorganismer uten-
for målgruppen, på grunn av de særlige omstendighetene 
ved denne bruken og fordi beta-cyflutrin og cyflutrin ikke 
beveger seg i jord. Komiteen støtter også de konklusjo-
nene medlemsstatene kom fram til i sine vurderinger om 
at sprøyting med beta-cyflutrin og cyflutrin på marken 
ikke har vist seg å være tilstrekkelig sikker til å oppfylle 
kriteriene i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF. I samsvar 
med uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for planter ble det 
foretatt en kortsiktig risikovurdering av næringsinntak,  

 
 
 
 

2005/EØS/58/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 27.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EUT L 81 av 28.3.2003, s. 39.
(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.

(7) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av beta-
cyflutrin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter, 
28. januar 2000).

(8) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av 
cyflutrin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter, 
28. januar 2000).
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 som ble drøftet med medlemsstatene. Konklusjonen ble 
at kortsiktig inntak av rester sannsynligvis ikke vil over-
skride de akseptable grensene.

8)  Rapporten om iprodion samt ytterligere opplysninger 
ble også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter 
for separat samråd. Vitenskapskomiteen ble bedt om å 
kommentere de forventede miljøkonsentrasjonene i jord 
og grunnvann, samt det akseptable nivået for bruker-
eksponering som den rapporterende medlemsstaten har 
foreslått. I sin uttalelse(1) samtykket komiteen i at det 
forelå tilstrekkelig informasjon til å foreta en pålitelig 
vurdering av stoffets utlekkingsegenskaper i jord med 
pH-verdi på over 6. Vurderingen av utlekking i jord med 
pH-verdi under 6 bør imidlertid undersøkes nærmere, 
siden det i jord med pH-verdi under 6 i visse realistisk 
sårbare situasjoner kan forekomme utlekking ved kon-
sentrasjonsnivåer som overskrider 0,1 µg/l. Komiteen 
fant det ikke nødvendig å bruke enda en sikkerhetsfaktor 
for utleding av akseptabelt nivå for brukereksponering. 
Det er tatt hensyn til Vitenskapskomiteens merknader ved 
utarbeidingen av dette direktiv og den sammenfattende 
rapporten.

9)  Det framgår av de forskjellige vurderingene at plante-
farmasøytiske produkter som inneholder 2,4-DB, beta-
cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid 
eller pendimetalin generelt kan forventes å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 
i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-
områder som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 
sammenfattende rapport. Disse aktive stoffene må derfor 
oppføres i vedlegg I for å sikre at godkjenning av plante-
farmasøytiske produkter som inneholder disse aktive 
stoffene, kan gis i samsvar med direktivets bestemmelser 
i alle medlemsstater.

10)  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. Medlemsstatene bør derfor sørge for at den 
endelige versjonen av den sammenfattende rapporten, 
unntatt fortrolige opplysninger, er tilgjengelig eller gjøres 
tilgjengelig for alle berørte parter.

11)  Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, bør medlemssta-
tene og berørte parter gis en rimelig frist til å forberede 
seg på de nye kravene som følger av oppføringen.

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rime-
lig frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv  
91/414/EØF for plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin, iprodion, 
linuron, maleinhydrasid eller pendimetalin, og særlig 
til å vurdere eksisterende godkjenninger for å sikre at 
vilkårene for disse aktive stoffene, oppført i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF, er oppfylt. Det bør fastsettes en  
lengre frist for framlegging og vurdering av den full-
stendige dokumentasjonen for hvert enkelt plantefarma-
søytisk produkt i samsvar med de ensartede prinsippene 
fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

13)  Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

14)  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 i samsvar med ved-
legget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2004 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 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

1.  Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder 2,4-DB, 
beta-cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid 
eller pendimetalin for å sikre at vilkårene for disse aktive 
stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om 
nødvendig og innen 30. juni 2004 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen.

(1) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om visse spørsmål 
fra Kommisjonen om vurderingen av iprodion i forbindelse med 
rådsdirektiv 91/414/EØF. SCP/IPRODIO/002-endelig, vedtatt 31. januar 
2002.
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2.  Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plante-
farmasøytisk produkt som inneholder 2,4-DB, beta-cyflutrin, 
cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid eller pendimetalin, 
enten som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stof-
fer, som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 
31. desember 2003, vurdere produktet på nytt i samsvar med 
de ensartede prinsippene 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 artikkel 4 
nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nød-
vendig og innen 31. desember 2007 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. april 2003.

   For Kommisjonen

   David BYRNE

   Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/39/EF

av 15. mai 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av propineb og propyzamid som aktive stoffer(*)

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 2003/31/EF(2), særlig artik-
kel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desem-
ber 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennom-
føringen av første trinn i arbeidsprogrammet omhandlet 
i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markeds-
føring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skulle vurderes med tanke på 
en mulig oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 
Denne listen omfatter propineb og propyzamid.

2)  Virkningene av disse aktive stoffene på menneskehelsen 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmel-
sene fastsatt i forordning (EØF) nr. 3600/92 for en rekke 
bruksområder som melderne har foreslått. I samsvar 
med kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. 
april 1994 om utarbeiding av listen over aktive stoffer i 
plantefarmasøytiske produkter og utpeking av rapporte-
rende medlemsstater for gjennomføringen av forordning 
(EØF) nr. 3600/92(5), sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2230/95(6), ble følgende rapporterende medlemsstater 
utpekt, og disse oversendte i sin tur de relevante vurde-
ringsrapportene og anbefalingene til Kommisjonen i sam-
svar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) 
nr. 3600/92: for propineb: rapporterende medlemsstat 
Italia, all relevant informasjon ble framlagt 17. juli 1996; 
for propyzamid: rapporterende medlemsstat Sverige, all 
relevant informasjon ble framlagt 19. mai 1998.

3)  Vurderingsrapportene er blitt behandlet av medlemssta-
tene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-
delkjeden og dyrehelsen.

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF og i 
betraktning av et mulig ufordelaktig vedtak om propineb, 
avholdt Kommisjonen et trepartsmøte 4. desember 1997  
 
 
 
 
 
 
 
 

med hovedmelderen og den rapporterende medlemssta-
ten. Hovedmelderen gav ytterligere opplysninger for å 
imøtekomme de opprinnelige innvendingene.

5) Behandlingen av alle aktive stoffer ble avsluttet 26. febru-
ar 2003 med Kommisjonens sammenfattende rapporter 
om propineb og propyzamid.

6)  Ved behandlingen av propyzamid ble det ikke avdekket 
noen uavklarte spørsmål eller problemer som ville ha 
krevd samråd med Vitenskapskomiteen for planter.

7)  Rapporten om propineb samt ytterligere opplysninger 
ble også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter for 
separat samråd. Vitenskapskomiteen ble bedt om å kom-
mentere vurderingen av langtidseksponering for fugler 
samt hvilken dyremodell som er best egnet for å fastsette 
akseptabelt daglig inntak (ADI) og akseptabelt nivå for 
brukereksponering (AOEL). I sin uttalelse(7) påviste 
komiteen en rekke punkter der den risiko propineb utgjør 
for fugler og propineb og metabolitten PTU utgjør for 
viltlevende pattedyr, ikke er tilstrekkelig vurdert, og 
komiteen viste til måter å forbedre risikovurderingen på. 
I tillegg understreket komiteen nødvendigheten av en klar 
framlegging av og begrunnelse for alle sluttpunkter, data, 
antakelser og resonnementer som benyttes i risikovurde-
ringen. Komiteen anser rotten som en egnet art for å fast-
sette ADI og AOEL. Det er tatt hensyn til anbefalingene 
fra Vitenskapskomiteen i den videre behandlingen og i 
dette direktiv samt i den sammenfattende rapporten. Etter 
at de manglende opplysningene ble framlagt av hoved-
melderen og vurdert av den rapporterende medlemssta-
ten, konkluderte medlemsstatene i Den faste komité med 
at risikoen for fugler og viltlevende pattedyr vil være 
akseptabel dersom det blir truffet egnede risikoreduse-
rende tiltak.

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plante-
farmasøytiske produkter som inneholder propineb eller 
propyzamid, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i direk-
tiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområder 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sam-
menfattende rapport. Disse aktive stoffene bør derfor 
oppføres i vedlegg I for å sikre at godkjenning av plante-
farmasøytiske produkter som inneholder et av de aktuelle 
aktive stoffene, kan gis i samsvar med direktivets bestem-
melser i alle medlemsstater.

2005/EØS/58/31

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 20.5.2003, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 27.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3.
(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.

(7) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter etter visse spørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av propineb i sammenheng med 
rådsdirektiv 91/414/EØF (SCP/PROPINEB/002-endelig, vedtatt 
8. november 2001).
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9)  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. Medlemsstatene bør derfor sørge for at den 
endelige sammenfattende rapporten, unntatt fortrolige 
opplysninger, er tilgjengelig eller gjøres tilgjengelig for 
alle berørte parter.

10)  Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, bør medlemssta-
tene og berørte parter gis en rimelig frist til å forberede 
seg på de nye kravene som følger av oppføringen.

11)  Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder propineb eller propyzamid, og særlig for å vur-
dere eksisterende godkjenninger for å sikre at vilkårene 
for disse aktive stoffene, oppført i vedlegg I til direk-
tiv 91/414/EØF, er oppfylt. Det bør fastsettes en lengre 
frist for framlegging og vurdering av den fullstendige 
dokumentasjonen for hvert enkelt plantefarmasøytisk 
produkt i samsvar med de ensartede prinsippene fastsatt i 
direktiv 91/414/EØF.

12)  Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

13)  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 i samsvar med ved-
legget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. september 2004 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 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

1.  Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder propineb 
eller propyzamid for å sikre at vilkårene for disse aktive stof-
fene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nød-
vendig og innen 30. september 2004 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen.

2.  Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plantefar-
masøytisk produkt som inneholder propineb eller propyzamid, 
enten som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stof-
fer, som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 
per 31. mars 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med 
de ensartede prinsippene 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 innen 31. mars 2008 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. april 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2003.

   For Kommisjonen

   David BYRNE

   Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/16/EF

av 19. februar 2003

om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2003/1/EF(2), 
særleg artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Vitskapskomiteen for kosmetiske produkt og 
for varer som ikkje er næringsmiddel meinte for forbrukarar 
(SCCNFP) og

ut frå desse synsmåtane:

1) I følgje Vitskapskomiteen for kosmetiske produkt og for 
varer som ikkje er næringsmiddel meinte for forbrukarar 
kan moskusxylen trygt nyttast i kosmetiske produkt, bort-
sett frå i munnpleieprodukt, opptil ein teoretisk absorbert 
dose på høgst 10 µg/kg/dag.

2) I følgje SCCNFP kan moskusketon trygt nyttast i kosme-
tiske produkt, bortsett frå i munnpleieprodukt, opptil ein 
teoretisk absorbert dose på høgst 14 µg/kg/dag. 

3) Desse to stoffa er fram til 28. februar 2003 mellombels 
førde opp i del 2 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF 
i påvente av at risikovurderinga av dei i samsvar med 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om 
vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stof-
fer(3) vert avslutta.  

4) Risikovurderinga i samsvar med den nemnde forord-
ninga er enno ikkje avslutta. Tidsrommet for oppføring 
av moskusxylen og moskusketon i del 2 i vedlegg III til 
direktiv 76/768/EØF bør difor lengjast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske 
utviklinga av direktiv om fjerning av tekniske handels-
hindringar på området kosmetiske produkt —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

For referansenumra 61 og 62 i del 2 kolonne g i vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF vert «28.2.2003» bytt ut med 
«30.9.2004».

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan 28. februar 2003 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen 
om dette.

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

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde tredje dagen etter at det er kunn-
gjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/32

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 20.2.2003, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 28.

(1) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 169. 
(2) TEF L 5 av 10.1.2003, s. 14. 
(3) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. mai 2002

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2002) 1417]

(2002/359/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fel-
lesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg 
artikkel 13 nr. 4, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) I samband med samsvarsattestering av ei vare må 
Kommisjonen velje den av dei to framgangsmåtane i 
artikkel 13 nr. 3 i direktiv 89/106/EØF som «er minst 
kostnadskrevende og samtidig forenlig med hensynet til 
sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare eller vare-
gruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og tilstrek-
keleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken 
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten 
har ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit god-
kjent sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria 
som er nemnde i artikkel 13 nr. 4.

2) Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som 
såleis vert fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske 
spesifikasjonane. Difor bør varene eller varegruppene 
definerast slik dei vert nytta i mandata og i dei tekniske 
spesifikasjonane.

3) Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 
nr. 3 i direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i ved-
legg III til direktiv 89/106/EØF. Det må difor for kvar 
vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved tilvising til 
vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane 
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne føre-
rang i vedlegg III.

4) Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 
bokstav a) i direktiv 89/106/EØF, svarar til systema i 
vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan jamleg tilsyn 
og andre og tredje alternativ. Framgangsmåten som er 
nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i 
vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alterna-
tiv med jamleg tilsyn.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er førde opp i vedlegg I, skal samsvarsatteste-
rast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for 
produksjonskontroll som finst ved fabrikken og produsenten 
har ansvaret for, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å 
vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve 
vara.

2005/EØS/58/33

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 127 av 14.5.2002, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 29.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.
(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg II skal gå fram av dei mandata og tekniske 
spesifikasjonene som er nemnde i artikkel 4 i direktiv 89/106/EØF.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. mai 2002.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Røyrsystem og lagringssystem, røyr, tankar, ventilar, kranar, pumper, vassmålarar, verne- og tryggleiksinnretningar, 
røyrdelar, lim, skøytestykke, skøytetettingar, pakningar, membranar, harpiks, kledningar medrekna fôringar, smørje-
middel og feitt som er i kontakt med drikkevatn. 

_______

VEDLEGG II

SAMSVARSATTESTERING

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert CEN/CENELEC/EOTA oppmoda om å spesifisere det/dei 
følgjande systemet/systema for samsvarsattestering i dei tekniske spesifikasjonane som er nemnde i artikkel 4 i direk-
tiv 89/106/EØF:

Produkt Tiltenkt bruk
Nivå eller klasse/

klassar
System for sam-
svarsattestering

– System (røyr- og lagringssystem)

– Røyr

– Tankar

– Ventilar, kranar, pumper, vassmå-
larar, verne- og tryggleiksinnret-
ningar

– Røyrdelar, lim, skøytestykke, 
skøytetettingar, pakningar

– Membranar og harpiks

– Kledningar

– Smørjemiddel, feitt 

I innretningar for transport/distribu-
sjon/lagring av drikkevatn fram til og 
medrekna kranane til forbrukarane

— 1+ (1)

System 1+: sjå CPD vedlegg III nr. 2 i), med stikkprøvekontroll

(1) Ytinga til produkta utover dei sanitære eigenskapane («dugleik med omsyn til kontakt med drikkevatn») skal vurderast i medhald 
av føresegnene i vedtak 1999/472/EF, kunngjort i TEF L 184 av 17.7.1999, s. 42.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er naudsynt å fast-
setje ytinga til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 
2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF, og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta). I slike tilfelle kan produsenten ikkje påleggjast 
å kontrollere eigenskapen dersom han ikkje ønskjer å opplyse om kva yting vara har på dette området.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/88/EF

av 9. desember 2002

om endring av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av  
forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile  

maskiner(*)

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 samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  «Auto oil II»-programmet hadde som mål å finne fram 
til kostnadseffektive strategier for å nå Fellesskapets 
luftkvalitetsmål. I sin melding om gjennomgåelsen av 
«Auto oil II»-programmet konkluderte Kommisjonen 
med at det er behov for ytterligere tiltak, særlig for å løse 
problemene i forbindelse med ozon og partikkelutslipp. 
Den senere tids arbeid med fastsetting av nasjonale øvre 
grenser for utslipp har vist at det er behov for ytterligere 
tiltak for å nå luftkvalitetsmålene fastsatt i Fellesskapets 
regelverk.

2)  Det er gradvis innført strenge krav til utslipp fra veigå-
ende kjøretøyer. Det er allerede vedtatt at kravene bør 
skjerpes ytterligere. Forurensningen fra ikke-veigående 
mobile maskiner vil derfor få en relativt større betydning 
i framtiden.

3)  Ved direktiv 97/68/EF(4) er det innført grenseverdier for 
utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbren-
ningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile 
maskiner.

4)  Selv om direktiv 97/68/EF i utgangspunktet bare omfattet 
visse motorer med kompresjonstenning, framgår det av 
femte betraktning i nevnte direktiv at direktivets virke-
område senere kan utvides til å omfatte særlig bensinmo-
torer.

5)  Utslippene fra små motorer med elektrisk tenning (ben-
sinmotorer) i forskjellige maskintyper bidrar i stor grad 
til problemer med luftkvaliteten, både den nåværende og 
den framtidige, særlig til dannelse av ozon.

6)  De forente staters strenge miljøkrav til utslipp fra små 
motorer med elektrisk tenning viser at det er mulig å 
redusere utslippene i betydelig grad.

7)  Mangelen på et regelverk i Fellesskapet gjør det mulig 
å bringe i omsetning motorer med gammeldags tek-
nologi sett ut fra et miljøsynspunkt, noe som kan true 
Fellesskapets luftkvalitetsmål, eller å gjennomføre nasjo-
nal lovgivning på området, noe som kan skape handels-
hindringer.

8)  Direktiv 97/68/EF samsvarer i stor grad med tilsvarende 
lovgivning i De forente stater, og fortsatt samsvar vil 
være en fordel både for industrien og miljøet.

9)  Europeisk industri, særlig produsenter som ennå ikke 
driver virksomhet på verdensplan, trenger en viss tid for 
å oppfylle utslippsstandardene.

10)  Ved direktiv 97/68/EF er det innført en framgangsmåte i 
to trinn for motorer med kompresjonstenning, og samme 
framgangsmåte er innført i De forente staters regler for 
motorer med elektrisk tenning. Det ville ha vært mulig 
å innføre en framgangsmåte i ett trinn i Fellesskapets 
regelverk, men da ville dette området ha fortsatt å være 
uregulert i fire-fem år til.

11)  For å oppnå den smidighet som er nødvendig for å oppnå 
samsvar på verdensplan, innføres det en mulighet for å 
gjøre unntak etter komitéframgangsmåten.

2005/EØS/58/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2003, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 30.

(1)  EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 31.
(2) EFT C 260 av 17.9.2001, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 2. oktober 2001 (EFT C 87 E av 11.4.2002,  

s. 18), Rådets felles holdning av 25. mars 2002 (EFT C 145 E av 
18.6.2002, s. 17) og europaparlamentsbeslutning av 2. juli 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/63/EF (EFT L 227 av 23.8.2001, s. 41).
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12)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
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(1).

13)  Direktiv 97/68/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a)  Åttende strekpunkt skal lyde:

«— «bringe i omsetning», at en motor gjøres tilgjen-
gelig på fellesskapsmarkedet for første gang mot 
betaling eller gratis, med henblikk på distribusjon 
og/eller bruk i Fellesskapet,». 

b) Nye strekpunkter skal lyde:

«— «reservemotor», en ny motor som skal erstatte 
motoren i en maskin, og som leveres utelukkende 
for dette formål,

—  «motor til håndholdt maskin», en motor som opp-
fyller minst ett av følgende krav:

a)  Motoren skal brukes i utstyr som bæres av ope-
ratøren hele tiden når det benyttes til å utføre 
oppgaven(e) det er beregnet på. 

b)  Motoren skal brukes i utstyr som benyttes i 
flere forskjellige posisjoner, for eksempel opp 
ned eller sidelengs, for å utføre oppgaven(e) 
det er beregnet på. 

c)  Motoren skal brukes i utstyr der hele enheten 
(motor og utstyr) har en samlet tørrvekt på 
høyst 20 kilo og minst ett av følgende kjen-
netegn:

  i)  Operatøren må enten støtte eller bære 
utstyret hele tiden når det benyttes til å 
utføre oppgaven(e) det er beregnet på. 

 ii)  Operatøren må støtte eller styre utstyret 
hele tiden når det benyttes til å utføre 
oppgaven(e) det er beregnet på. 

iii)  Motoren skal brukes i en generator eller en 
pumpe. 

— «motor til ikke-håndholdt maskin», en motor som 
ikke omfattes av definisjonen av motor til hånd-
holdt maskin,

— «motor til håndholdt flerposisjonsmaskin til yrkes-
bruk», en håndholdt motor som oppfyller kravene 
i både bokstav a) og b) i definisjonen av motor 
til håndholdt maskin, og der motorprodusenten 
overfor en godkjenningsmyndighet har godtgjort at 
motoren vil omfattes av en utslippsperiode av kate-
gori 3 (i henhold til vedlegg IV tillegg 4 nr. 2.1),

— «utslippsperiode», antall timer som i henhold til 
vedlegg IV tillegg 4 skal brukes til å bestemme 
forringelsesfaktorene,

— «motorfamilie produsert i små serier», en gruppe 
av motorer med elektrisk tenning som årlig produ-
seres i til sammen mindre enn 5000 enheter,

— «produsent av motorer med elektrisk tenning i små 
serier», en produsent med en samlet årlig produk-
sjon på mindre enn 25 000 enheter.».

2.  I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer:

 i)  I første punktum endres «vedlegg VI» til «ved-
legg VII». 

ii)  I annet punktum endres «vedlegg VII» til «ved-
legg VIII». 

b)  I nr. 4 gjøres følgende endringer:

 i)  I bokstav a) endres «vedlegg VIII» til «ved-
legg IX». 

ii)  I bokstav b) endres «vedlegg IX» til «vedlegg X». 

c)  I nr. 5 endres «vedlegg X» til «vedlegg XI».

3.  Artikkel 7 nr. 2 skal lyde:

«2.  Medlemsstatene skal anse typegodkjenningene og 
eventuelle tilhørende godkjenningsmerker nevnt i ved-
legg XII å være i samsvar med dette direktiv.»

4.  I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften «Tidsplan» endres til «Tidsplan for moto-
rer med kompresjonstenning». (1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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b)  I nr. 1 endres «vedlegg VI» til «vedlegg VII». 

c)  I nr. 2 gjøres følgende endringer:

 i)  «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII». 

ii)  «nr. 4.2.1 i vedlegg I» endres til «nr. 4.1.2.1 i 

vedlegg I». 

d)  I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII». 

ii)  «nr. 4.2.3 i vedlegg I» endres til «nr. 4.1.2.3 i ved-

legg I». 

e)  I nr. 4 første ledd endres «omsetning av nye motorer» 

til «omsetning av motorer».

5.  Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Tidsplan for motorer med elektrisk tenning

1.  INNDELING I KLASSER

I dette direktiv inndeles motorer med elektrisk tenning i 

følgende klasser:

Hovedklasse S: små motorer med nettoeffekt ≤ 19 kW

Hovedklasse S inndeles i to kategorier:

H: motorer til håndholdte maskiner

N: motorer til ikke-håndholdte maskiner

Klasse/kategori Slagvolum (cm3)

Motorer til håndholdte maskiner

Klasse SH:1

< 20

Klasse SH:2 ≥ 20

< 50

Klasse SH:3 ≥ 50

Motorer til ikke-håndholdte maskiner

Klasse SN:1

< 66

Klasse SN:2 ≥ 66

< 100

Klasse SN:3 ≥ 100

< 225

Klasse SN:4 ≥ 225

2.  UTSTEDELSE AV TYPEGODKJENNING

Etter 11. august 2004 kan medlemsstatene ikke nekte å gi 
typegodkjenning for en motortype eller familie av motorer 
med elektrisk tenning eller å utstede dokumentet beskrevet 
i vedlegg VII, og kan ikke pålegge andre typegodkjen-
ningskrav med hensyn til utslipp av luftforurensende stof-
fer for ikke-veigående mobile maskiner der en motor er 
montert, dersom motoren oppfyller kravene i dette direktiv 
med hensyn til utslipp av forurensende gasser.

3.  TYPEGODKJENNING I TRINN I

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en 
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentene 
beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å gi enhver annen 
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der 
en motor er montert etter 11. august 2004 dersom motoren 
ikke oppfyller kravene i dette direktiv og dersom utslip-
pene av forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.2.2.1 i vedlegg I.

4.  TYPEGODKJENNING I TRINN II

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en 
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentene 
beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å gi enhver annen 
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der 
en motor er montert:

etter 1. august 2004 for motorklasse SN:1 og SN:2,

etter 1. august 2006 for motorklasse SN:4,

etter 1. august 2007 for motorklasse SH:1, SH:2 og SN:3,

etter 1. august 2008 for motorklasse SH:3,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette 
direktiv og dersom utslippene av forurensende gasser fra 
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen 
i nr. 4.2.2.2 i vedlegg I.

5.  OMSETNING: MOTORENES PRODUKSJONSDATO

Med unntak for maskiner og motorer beregnet på eksport 
til tredjestater skal medlemsstatene seks måneder etter 
datoene nevnt i nr. 3 og 4 for de aktuelle motorkategori-
ene, tillate at motorer bringes i omsetning, uansett om de 
allerede er montert i en maskin, bare dersom de oppfyller 
kravene i dette direktiv.
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6.  MERKING VED TIDLIG SAMSVAR MED TRINN II

For motortyper eller motorfamilier som overholder gren-
severdiene i tabellen i nr. 4.2.2.2 i vedlegg I før datoene 
fastsatt i nr. 4 i denne artikkel, skal medlemsstatene tillate 
særskilt merking som viser at det aktuelle utstyret overhol-
der de fastsatte grenseverdiene før de fastsatte datoene.

7.  UNNTAK

Følgende maskiner er unntatt fra fristen for gjennomføring 
av utslippsgrensekravene for trinn II i et tidsrom på tre år 
etter at disse utslippsgrensene har trådt i kraft. I disse tre 
årene får utslippsgrenseverdiene for trinn I fortsatt anven-
delse på:

— håndholdt motorsag: et håndholdt apparat som er 
beregnet på saging i tre med et sagkjede, som holdes 
med begge hender, og som har et slagvolum på over 
45 cm3, i samsvar med EN ISO 11681-1,

— maskin med håndtak øverst (f.eks. håndholdte bore-
maskiner og motorsager for beskjæring av trær): et 
håndholdt apparat med håndtaket øverst på maskinen, 
beregnet på boring av hull eller saging i tre med et 
sagkjede (i samsvar med ISO 11681-2),

— håndholdt rydningssag med forbrenningsmotor: et 
håndholdt apparat med et roterende blad av metall eller 
plast beregnet på å klippe ugress, busker, små trær og 
lignende vegetasjon. Det må være utformet i samsvar 
med EN ISO 11806 med sikte på å kunne brukes i flere 
posisjoner, f.eks. horisontalt eller opp ned, samt ha et 
slagvolum på over 40 cm3, 

— håndholdt hekksaks: et håndholdt apparat beregnet på 
klipping av hekker og busker ved hjelp av en eller flere 
fram- og tilbakegående sagblader, i samsvar med EN 
774,

— håndholdt sirkelsag med forbrenningsmotor: et hånd-
holdt apparat beregnet på saging i harde materialer som 
stein, asfalt, betong eller stål ved hjelp av et roterende 
metallblad med et slagvolum på over 50 cm3, i samsvar 
med EN 1454, og

— motor til ikke-håndholdt maskin i klasse SN:3 med 
horisontal aksel: bare motorer til ikke-håndholdt mas-
kin i klasse SN:3 med horisontal aksel med en effekt 
på høyst 2,5 kW, som i hovedsak brukes til bestemte 
industrielle formål, herunder jordfresere, sylinderklip-
pere, plenluftere og generatorer.

8.  MULIGHET FOR UTSETTELSE AV GJENNOM-
FØRINGEN

Medlemsstatene kan imidlertid for hver kategori utsette 
datoene i nr. 3-5 i to år for motorer som er produsert før 
nevnte datoer.»

6.  I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 1 skal lyde:

«1.  Kravene i artikkel 8 nr. 1 og 2, artikkel 9 nr. 4 og 
artikkel 9a nr. 5 får ikke anvendelse på:

— motorer til bruk i de væpnede styrker,

— motorer som det er gjort unntak for i henhold til 
nr. 1a og 2.». 

b)  Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a.  En reservemotor skal overholde de grenseverdier 
som motoren den skal erstatte, skulle overholde 
da den opprinnelig ble brakt i omsetning. Teksten 
«RESERVEMOTOR» skal stå på et merke som 
festes til motoren eller settes inn i brukerhåndbo-
ken.». 

c)  Nytt nr. 3 og 4 skal lyde:

«3.  Kravene i artikkel 9a nr. 4 og 5 skal utsettes i tre 
år for produsenter av motorer i små serier.

4.  Kravene i artikkel 9a nr. 4 og 5 skal erstattes med 
tilsvarende krav for trinn I for familier av motorer på 
opptil 25 000 enheter, forutsatt at alle de forskjellige 
berørte motorfamiliene har forskjellig slagvolum.»

7.  Artikkel 14, ny artikkel 14a og artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 14

Tilpasning til den tekniske utvikling

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette 
direktivs vedlegg til den tekniske utvikling, med unntak av 
kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1, nr. 2.1-2.8 og nr. 4, skal 
vedtas av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 14a

Framgangsmåte for unntak

Kommisjonen skal undersøke eventuelle tekniske van-
skeligheter med å oppfylle kravene for trinn II for visse 
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former for bruk av motorene, særlig mobile maskiner der 

det er montert motorer i klasse SH:2 og SH:3. Dersom 

Kommisjonen etter sine undersøkelser kommer til at visse 

mobile maskiner, særlig motorer til håndholdte flerposi-

sjonsmaskiner til yrkesbruk, av tekniske årsaker ikke kan 

overholde disse fristene, skal den innen 31. desember 2003 

framlegge en rapport sammen med et passende forslag, 

for slike maskiner, til forlengelse av tidsrommet nevnt i 

artikkel 9a nr. 7 og/eller ytterligere unntak for høyst fem år 

bortsett fra under særlige omstendigheter, etter framgangs-

måten fastsatt i artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 15

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning 

til den tekniske utvikling av direktiver om fjerning av tek-

niske handelshindringer på området motorvogner (heretter 

kalt «komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF(*) anvendelse, samtidig som det 

tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning  

1999/468/EF skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

_________________

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

8.  Følgende liste over vedlegg innsettes før vedleggene:

 «Liste over vedlegg

VEDLEGG I Virkeområde, definisjoner, symboler 
og forkortelser, merking av motorer, 
krav og prøvinger, bestemmelser om 
kontroll av produksjonssamsvar, para-
metrer som bestemmer motorfamilien, 
valg av representativ motor

VEDLEGG II Opplysningsdokumenter

Tillegg 1 (Den representative) motorens hoved-
kjennetegn

Tillegg 2 Motorfamiliens hovedkjennetegn

Tillegg 3 Hovedkjennetegn for motortypene 
innen familien

VEDLEGG III Prøvingsmetode for motorer med kom-
presjonstenning

Tillegg 1 Måle- og prøvetakingsmetoder

Tillegg 2 Kalibrering av analyseinstrumentene

Tillegg 3 Evaluering og beregning av data

VEDLEGG IV Prøvingsmetode for motorer med elek-
trisk tenning

Tillegg 1 Måle- og prøvetakingsmetoder

Tillegg 2 Kalibrering av analyseinstrumentene

Tillegg 3 Evaluering og beregning av data

Tillegg 4 Forringelsesfaktorer

VEDLEGG V Tekniske spesifikasjoner for referanse-
drivstoff til bruk ved godkjenningsprø-
vinger og ved kontroll av produksjons-
samsvar
Referansedrivstoff for motorer med 
kompresjonstenning til ikke-veigående 
mobile maskiner

VEDLEGG VI Analyse- og prøvetakingssystem

VEDLEGG VII Typegodkjenningsdokument

Tillegg 1 Prøvingsresultat for motorer med kom-
presjonstenning

Tillegg 2 Prøvingsresultat for motorer med elek-
trisk tenning

Tillegg 3 Utstyr og hjelpeutstyr som skal være 
montert under prøvingen av motoref-
fekten

VEDLEGG VIII Nummereringssystem for godkjen-
ningsdokumenter

VEDLEGG IX Liste over typegodkjenninger av moto-
rer/motorfamilier

VEDLEGG X Liste over produserte motorer

VEDLEGG XI Datablad for typegodkjente motorer

VEDLEGG XII Anerkjennelse av alternative typegod-
kjenninger».

9.  Vedleggene endres i samsvar med vedleggene til dette 

direktiv.
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Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 11. august 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

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

Artikkel 3

Kommisjonen skal innen 11. august 2004 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport og, dersom det er 
hensiktsmessig, et forslag om mulige kostnader, fordeler og 
gjennomførbarhet

a)  når det gjelder å redusere partikkelutslipp fra små motorer 
med elektrisk tenning, særlig totaktsmotorer. Rapporten 
skal ta hensyn til:

 i)  beregninger av i hvor stor grad slike motorer bidrar 
til partikkelutslipp og hvordan foreslåtte utslippsre-
duserende tiltak kan bidra til å bedre luftkvaliteten og 
redusere helsefarlige virkninger, 

 ii)  prøvinger, målemetoder og -utstyr som kan brukes til å 
vurdere partikkelutslipp fra små motorer med elektrisk 
tenning ved typegodkjenning, 

 iii)  arbeid som er utført og konklusjoner som er trukket 

innenfor rammen av programmet for partikkelmåling, 

 iv)  utviklingen innen prøvingsmetoder, motorteknologi, 

eksosrensing samt bedre standarder for drivstoff og 

motorolje, og

 v)  kostnader ved å redusere partikkelutslipp fra små 

motorer med elektrisk tenning og kostnadseffektivite-

ten ved alle foreslåtte tiltak, 

b)  når det gjelder å redusere utslipp fra kjøretøyer til fritids-

bruk som for tiden ikke omfattes, herunder snøscootere og 

gokarter, 

c)  når det gjelder å redusere eksos- og partikkelutslipp fra 

små motorer med kompresjonstenning med en effekt på 

under 18 kW, 

d)  når det gjelder å redusere eksos- og partikkelutslipp 

fra lokomotivmotorer med kompresjonstenning. Det skal 

utformes en prøvingssyklus for å måle denne type utslipp.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den euro-

peiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX H. C. SCHMIDT

 President Formann



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/118 17.11.2005

VEDLEGG

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Første punktum i nr. 1 «VIRKEOMRÅDE» skal lyde:

 «Dette direktiv får anvendelse på alle motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner og hjel-
pemotorer som er montert i kjøretøyer beregnet på bruk til passasjer- eller godstransport på vei.».

b) Nr. 1 bokstav a)-e) skal lyde:

«a) være beregnet på og egnet til å flytte seg eller bli flyttet på bakken, på eller utenfor vei, og være utstyrt 
med enten

i) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som er høyere enn 
18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med vekslende hastighet og ikke en enkelt, konstant 
hastighet.

 Maskiner med motorer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (resten uendret fram til

 «— mobile kraner.»),

 eller

ii) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som er høyere enn 
18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med konstant hastighet. Grenseverdiene får anven-
delse først fra og med 31. desember 2006.

 Maskiner med motorer som omfattes av denne definisjonen, omfatter, men er ikke begrenset til:

– gasskompressorer,

– generatoraggregater med vekslende belastning, herunder kjøleaggregater og sveiseaggregater,

– vannpumper,

– utstyr til plenvedlikehold, flismaskiner, snøryddingsutstyr, feiemaskiner,

 eller

iii) en bensindrevet motor med elektrisk tenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som ikke er 
høyere enn 19 kW.

 Maskiner med motorer som omfattes av denne definisjonen, omfatter, men er ikke begrenset til:

– gressklippere,

– motorsager,

– generatorer,

– vannpumper,

– rydningssager.

Direktivet får ikke anvendelse på:

b) skip,

c) jernbanelokomotiver,

d) luftfartøyer,

e) kjøretøyer til fritidsbruk, f.eks.

– snøscootere,

– terrenggående motorsykler,

– terrenggående kjøretøyer.».
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c) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

– I fotnote 2 i nr. 2.4 innsettes følgende ord:

 «… unntatt for kjølevifter montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer (se vedlegg VII til-
legg 3).».

– I nr. 2.8 skal nytt strekpunkt lyde:

– «for motorer som skal prøves etter syklus G1, skal mellomturtallet være 85 % av høyeste nominelle 
turtall (se vedlegg IV nr. 3.5.1.2).».

– Nytt nr. 2.9-2.16 skal lyde:

«2.9.  justerbar parameter, alle innretninger, systemer eller konstruksjonsdeler som er fysisk justerbare 
og kan påvirke utslipp eller motorytelse under utslippsprøving eller normal drift,

2.10. etterbehandling, når eksos strømmer gjennom en innretning eller et system utformet for å endre 
gassene kjemisk eller fysisk før de slippes ut i atmosfæren,

2.11. motor med elektrisk tenning, en motor som virker etter gnisttenningsprinsippet,

2.12. hjelpeutslippskontrollinnretning, enhver innretning som registrerer motorens driftsparametrer for 
å justere utslippskontrollsystemets funksjon,

2.13. utslippskontrollsystem, alle innretninger, systemer eller konstruksjonsdeler som kontrollerer eller 
reduserer utslipp,

2.14. drivstoffsystem, alle komponenter som spiller en rolle ved doseringen og blandingen av drivstof-
fet,

2.15. hjelpemotor, en motor som er montert i eller på en motorvogn, men som ikke bidrar til kjøretøyets 
framdrift,

2.16. sekvenslengde, tidsrommet mellom opphøret av turtallet og/eller dreiemomentet i foregå-
ende sekvens eller forhåndskondisjoneringsfasen og innledningen av den påfølgende sekvens. 
Sekvenslengden omfatter tiden det tar å endre turtallet og/eller dreiemomentet samt stabiliserings-
tiden i begynnelsen av hver sekvens.».

– Tidligere nr. 2.9 blir nr. 2.17 og tidligere nr. 2.9.1-2.9.3 blir nr. 2.17.1-2.17.3.

d) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

– Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1.  Motorer med kompresjonstenning som er gitt godkjenning i samsvar med dette direktiv, skal være 
påført:».

– I nr. 3.1.3 gjøres følgende endringer:

 «vedlegg VII» endres til «vedlegg VIII».

– Nytt nr. 3.2 skal lyde:

«3.2.  Motorer med elektrisk tenning som er gitt godkjenning i samsvar med dette direktiv, skal være 
påført:

3.2.1. motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

3.2.2. EF-typegodkjenningsnummeret som beskrevet i vedlegg VIII.».

– Tidligere nr. 3.2-3.6 blir nr. 3.3-3.7.

– I nr. 3.7 gjøres følgende endringer: «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII».
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e) I nr. 4 gjøres følgende endringer:

– Følgende overskrift innsettes: «4.1 Motorer med kompresjonstenning».

– Tidligere nr. 4.1 blir nr. 4.1.1 og henvisningen til nr. 4.2.1 og 4.2.3. erstattes med en henvisning til 
nr. 4.1.2.1 og 4.1.2.3.

– Tidligere nr. 4.2 blir nr. 4.1.2 og endres på følgende måte: «Vedlegg V» endres gjennomgående til «Ved-
legg VI».

– Tidligere nr. 4.2.1 blir nr. 4.1.2.1; tidligere nr. 4.2.2 blir nr. 4.1.2.2 og henvisningen til nr. 4.2.1 erstattes 
med en henvisning til nr. 4.1.2.1; tidligere nr. 4.2.3 og 4.2.4 blir nr. 4.1.2.3 og 4.1.2.4.

f) Nytt nr. 4.2 skal lyde:

«4.2.  Motorer med elektrisk tenning

4.2.1. Generelt

 Deler som kan påvirke utslippet av forurensende gasser skal være slik konstruert, bygd og montert 
at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv, til tross for vibrasjoner den måtte 
utsettes for.

 De tekniske målingene som produsenten foretar, skal være slik at de sikrer at de nevnte utslipp 
faktisk blir begrenset, i henhold til dette direktiv, i hele den normale levetiden til motoren og under 
normale driftsforhold i samsvar med vedlegg IV tillegg 4.

4.2.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende stoffer

  Utslippene av forurensende gasser fra motoren som er innlevert til prøving, skal måles etter meto-
dene beskrevet i vedlegg VI (idet det tas hensyn til eventuelle etterbehandlingsinnretninger).

  Andre systemer eller analysatorer kan godtas dersom de gir resultater tilsvarende dem som oppnås 
med følgende referansesystemer:

– for gassutslipp målt i ubehandlet eksos, systemet som er illustrert i vedlegg VI figur 2,

– for gassutslipp målt i den fortynnede eksosen i et system med fullstrømsfortynning, systemet 
som er illustrert i vedlegg VI figur 3,

4.2.2.1. Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og summen av hydrokarboner og 
nitrogenoksider skal i trinn I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Trinn I

Klasse
Karbonmonoksid 

(CO) (g/kWh)
Hydrokarboner (HC) 

(g/kWh)
Nitrogenoksider 
(NOx) (g/kWh)

Sum av 
hydrokarboner og 
nitrogenoksider 

(g/kWh)

HC + NOx

SH:1 805 295 5,36

SH:2 805 241 5,36

SH:3 603 161 5,36

SN:1 519 50

SN:2 519 40

SN:3 519 16,1

SN:4 519 13,4
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4.2.2.2. Utslipp av karbonmonoksid og summen av utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider skal i 
trinn II ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Trinn II(*)

Klasse Karbonmonoksid (CO) (g/kWh)

Sum av hydrokarboner og 
nitrogenoksider (g/kWh)

HC + NOx

SH:1 805 50

SH:2 805 50

SH:3 603 72

SN:1 610 50,0

SN:2 610 40,0

SN:3 610 16,1

SN:4 610 12,1

 NOx-utslippene skal for ingen motorklasser overstige 10 g/kWh.

4.2.2.3. Uten at det berører definisjonen av «motor til håndholdt maskin» i artikkel 2 i dette direktiv, skal 
totaktsmotorer i snøfresere bare oppfylle kravene for SH:1, SH:2 eller SH:3.

 _____________

 (*) Se vedlegg IV tillegg 4: herunder forringelsesfaktorer.».

g) Nr. 6.3-6.9 skal lyde:

«6.3.  Slagvolum per sylinder skal ligge innenfor 85 % og 100 % av det største slagvolumet i motorfami-
lien.

6.4. Luftinnsugingsmetode

6.5.  Drivstoff:

– diesel

– bensin

6.6.  Forbrenningskammertype/-konstruksjon

6.7.  Ventiler og kanaler — innretninger, størrelse og antall

6.8.  Drivstoffsystem:

 for diesel:

– pumpe-ledning-innsprøytingsdyse

– pumpe med rett gjennomløp

– fordelerpumpe

– enkeltelement

– enkeltinnsprøytingsdyse

for bensin:

– forgasser

– indirekte innsprøyting

– direkte innsprøyting
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6.9. Diverse:

– resirkulering av eksos

– vanninnsprøyting/-emulsjon

– luftinnblåsing

– ladeluftkjølesystem

– tenningstype (kompresjon, elektrisk)

6.10.  Etterbehandling av eksos:

– oksidasjonskatalysator

– reduksjonskatalysator

– treveiskatalysator

– termisk reaktor

– partikkelfelle».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 2 gjøres følgende endringer i tabellteksten:

  I tredje og sjette rad endres «Drivstofftilførsel per takt (mm3)» til «Drivstofftilførsel per takt (mm3) for diesel-
motorer, drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer».

b) I tillegg 3 gjøres følgende endringer:

– Overskriften i nr. 3 skal lyde: «DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR DIESELMOTORER».

– Nytt nr. 4-4.4 skal lyde:

«4. DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR BENSINMOTORER

4.1.  Forgasser:  . . . .

4.1.1. Merke(r):  . . . .

4.1.2. Type(r):  . . . . . .

4.2.  Indirekte innsprøyting: ettpunkts eller flerpunkts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1. Merke(r):  . . . .

4.2.2. Type(r):  . . . . . .

4.3.  Direkte innsprøyting:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.1. Merke(r):  . . . .

4.3.2. Type(r):  . . . . . .

4.4.  Drivstoffstrøm [g/h] og luft/drivstoff-forhold ved nominelt turtall og full gass».

– Tidligere nr. 4 blir nr. 5 og nytt nr. 5.3-5.3.2 skal lyde:

«5.3.  System for variabel ventilinnstilling (dersom det finnes og ved innsuging og/eller eksos)

5.3.1. Type: kontinuerlig eller på/av

5.3.2. Variabel kamvinkelfase».

– Nytt nr. 6 skal lyde:

«6.  MANIFOLDTYPER

6.1.  Plassering, størrelse og antall»
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Nytt nr. 7-7.4.2. skal lyde:«7.  TENNINGSSYSTEM

7.1.  Tennspole

7.1.1. Merke(r):  . . . 

7.1.2. Type(r):  . . . . . 

7.1.3. Antall:  . . . . . . 

7.2. Tennplugg(er)  

7.2.1. Merke(r):  . . . .

7.2.2. Type(r):  . . . . . .

7.3. Magnet  . . . . . 

7.3.1. Merke(r):  . . . 

7.3.2. Type(r):  . . . . . 

7.4. Tenningsinnstilling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.4.1. Statisk fortenning i forhold til høyeste dødpunkt [veivakselens roteringsgrad] . . . . . . . . . . . . . . 

7.4.2. Eventuell fortenningskurve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

3. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:  
«PRØVINGSMETODE FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING».

b) I nr. 2.7 gjøres følgende endringer: 

 «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII» og «vedlegg IV» endres til «vedlegg V».

c) I nr. 3.6 gjøres følgende endringer: 

– Nr. 3.6.1 og 3.6.1.1 skal lyde:

«3.6.1.  Spesifikasjon av utstyr i samsvar med vedlegg I nr. 1 bokstav a):

3.6.1.1.  Spesifikasjon A: For motorer som omfattes av vedlegg I nr. 1 bokstav a) i) skal følgende syklus 
med åtte sekvenser(*) følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves: (tabell uen-
dret).

 _____________________
 (*)   Identisk med syklus C1 i forslag til ISO-standard 8178-4.»

– Nytt nr. 3.6.1.2 skal lyde:

«3.6.1.2. Spesifikasjon B: For motorer som omfattes av nr. 1 bokstav a) ii), skal følgende syklus med fem 
sekvenser(1) følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves:

Sekvens- 
nummer

Motorturtall Belastning % Vektfaktor

1 Nominelt 100 0,05

2 Nominelt 75 0,25

3 Nominelt 50 0,3

4 Nominelt 25 0,3

5 Nominelt 10 0,1
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 Belastningstallene er prosentvise verdier for det dreiemomentet som tilsvarer største samlede 
effekt, definert som den største effekten som kan tas ut under en sekvens med vekslende effekt-
uttak, som kan kjøres i et ubegrenset antall timer per år mellom angitte vedlikeholdsintervaller 
og under angitte vilkår, forutsatt at vedlikeholdet utføres som fastsatt av produsenten(2).

 _____________________
(1) Identisk med syklus D2 i ISO-standard 8178-4: 1996(E).
(2) Definisjonen av største samlede effekt framgår tydeligere av figur 2 i ISO 8528-1: 

1993(E).».

– Nr. 3.6.3 skal lyde:

«3.6.3. Gjennomføring av prøvingen

 Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den stigende sekvensrekkefølgen som er 
oppført ovenfor for prøvingssyklusene.

 I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen» (resten uendret).

d) I tillegg 1 nr. 1 gjøres følgende endringer:

  I nr. 1 og 1.4.3 endres «vedlegg V» til «vedlegg VI» alle steder.

4. Nytt vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

PRØVINGSMETODE FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING

1.  INNLEDNING

1.1.  Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser fra de motorer som 
skal prøves.

1.2.  Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer.

2.  PRØVINGSVILKÅR

2.1.  Prøvingsvilkår for motoren

 Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft, uttrykt i grader Kelvin, og det tørre 
atmosfæretrykket (ps) uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes etter følgende metode:

fa =

2.1.1. Prøvingens gyldighet

 For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

 0,93 ≤ fa ≤ 1,07

2.1.2. Motorer med ladeluftkjøling

 Temperaturen i kjølemiddelet og temperaturen i ladeluften må registreres.

2.2.  Motorens luftinnsugingssystem

 Motoren som prøves, skal være utstyrt med et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i luftinntaket 
innenfor 10 % av den øvre grensen som produsenten har fastsatt for et nytt luftfilter, ved de driftsvilkår 
for motoren som ifølge produsentens angivelser gir maksimal luftstrøm ved den aktuelle anvendelsen.

 For små motorer med elektrisk tenning (< 1 000 cm3 slagvolum) skal et system som er representativt for 
den monterte motoren benyttes.

99
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2.3.  Motorens eksosanlegg

 Motoren som prøves, skal være utstyrt med et eksosanlegg der eksosmottrykket reguleres innenfor 10 % 
av den øvre grensen som produsenten har fastsatt for de driftsvilkår for motoren som gir den største 
oppgitte effekt ved den aktuelle anvendelsen.

 For små motorer med elektrisk tenning (< 1 000 cm3 slagvolum) skal et system som er representativt for 
den monterte motoren benyttes.

2.4.  Kjølesystem

 Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale driftstemperaturer i 
motoren som fastsatt av produsenten, skal benyttes. Denne bestemmelsen får anvendelse på enheter 
som må demonteres for at effekten skal kunne måles, f.eks. en (kjøle)vifte som må demonteres for at 
veivakselen skal bli tilgjengelig.

2.5.  Smøreolje

 Det skal benyttes smøreolje som oppfyller motorprodusentens anvisninger for en bestemt motor og dens 
tiltenkte bruk. Produsenten skal benytte smøremidler som er representative for de smøremidler som  
finnes i handelen.

 Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes i prøvingen, skal for motorer med elektrisk tenning regis-
treres i vedlegg VII tillegg 2 nr. 1.2 og framlegges sammen med prøvingsresultatene.

2.6.  Justerbare forgassere

 Motorer med begrenset mulighet for justering av forgassere skal prøves i begge ytterpunktene av juste-
ringen.

2.7.  Prøvingsdrivstoff

 Prøvingsdrivstoffet skal være referansedrivstoffet angitt i vedlegg V.

 Referansedrivstoffets oktantall og densitet skal for motorer med elektrisk tenning registreres i ved-
legg VII tillegg 2 nr. 1.1.1.

 For totaktsmotorer skal produsentens anbefaling for drivstoff/olje-forholdet følges. Den prosentvise 
oljemengden i drivstoff/smøremiddel-blandingen som benyttes i totaktsmotorene og drivstoffets densitet 
skal for motorer med elektrisk tenning registreres i vedlegg VII tillegg 2 nr. 1.1.4.

2.8.  Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

 Utslippsmålingene skal baseres på ukorrigert bremseeffekt. Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for 
maskinens drift og som er montert på motoren, skal fjernes før prøvingen. Unntatt i tilfeller der hjelpe-
utstyr er en integrert del av motoren (f.eks. kjølevifter på luftkjølte motorer), skal effekten som opptas 
av hjelpeutstyr som ikke er demontert, bestemmes for å kunne beregne dynamometerinnstillingene.

 Innsnevringen i luftinntaket og mottrykket i eksosrøret skal justeres, når slik justering av motoren er 
mulig, til de øvre grensene som er angitt av produsenten, i samsvar med nr. 2.2 og 2.3. Største dreie-
momentverdier ved de angitte prøvingsturtallene skal bestemmes ved eksperimentering for å kunne 
beregne dreiemomentverdiene for de angitte prøvingssekvenser. For motorer som ikke er konstruert for 
å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved full belastning, skal største dreiemoment ved 
prøvingsturtallene oppgis av produsenten. Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes 
ved hjelp av følgende formel:

 S =                                    − PAE

 der:

S er dynamometerinnstillingen [kW],

PM er største målte eller oppgitte effekt ved prøvingsturtallet ved prøvingsvilkårene (se vedlegg VII 
tillegg 2) [kW],

PAE er oppgitt samlet effekt som tas opp av eventuelt hjelpeutstyr som er montert for prøvingen [kW] 
og som ikke kreves i henhold til vedlegg VII tillegg 3,

L er det prosentvise dreiemomentet som er angitt for prøvingssekvensen.

AE
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Dersom forholdet

  ≥ 0,03

kan verdien av PAE kontrolleres av den tekniske myndigheten som gir typegodkjenning.

3.  GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN

3.1.  Installering av måleutstyret

 Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det benyttes 
et system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være tilsluttet systemet.

3.2.  Start av fortynningssystemet og motoren

 Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert 
ved full belastning og nominelt turtall (se nr. 3.5.2).

3.3.  Innstilling av fortynningsforholdet

 Det samlede fortynningsforholdet skal ikke være mindre enn fire.

 For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner må CO2- eller NOx-innholdet i fortynnings-
luften måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av bakgrunnskonsentrasjoner 
av CO2 eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen må ikke avvike innbyrdes med mer enn 
henholdsvis 100 ppm eller 5 ppm.

 Når det benyttes et system for analyse av fortynnet eksos, skal de aktuelle bakgrunnskonsentrasjonene 
bestemmes ved at det tas en prøve av fortynningsluft i en prøvetakingssekk under hele prøvingssek-
vensen.

 Kontinuerlig måling av bakgrunnskonsentrasjon (uten sekk) kan foretas minst tre ganger, ved begyn-
nelsen, ved slutten og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes. Etter anmod-
ning fra produsenten kan bakgrunnsmålingene utelates.

3.4.  Kontroll av analysatorene

  Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres.

3.5.  Prøvingssyklus

3.5.1. Spesifikasjon (c) for maskiner i samsvar med vedlegg I nr. 1 bokstav a) iii).

  Følgende prøvingssykluser skal gjennomføres ved bruk av dynamometer på motoren som prøves, alt 
etter maskintype:

 Syklus D(1): Motorer med konstant turtall og vekslende belastning, f.eks. generatoraggregater.

 Syklus G1: Ikke-håndholdt utstyr som anvendes ved mellomturtall.

 Syklus G2: Ikke-håndholdt utstyr som anvendes ved nominelt turtall.

 Syklus G3: Håndholdt utstyr.

(1) Identisk med D2-syklusen i ISO-standard 8168-4: 1996(E).

AE
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3.5.1.1.  Prøvingssekvenser og vektfaktorer

Syklus D

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast-
ning(1) %

100 75 50 25 10

Vektfaktor 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1

Syklus G1

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5 6

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 75 50 25 10 0

Vektfaktor 0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Syklus G2

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5 6

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 75 50 25 10 0

Vektfaktor 0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Syklus G3

Sekvens- 
nummer

1 2

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 0

Vektfaktor 0,85(*) 0,15(*)

(1) Belastningstallene er prosentvise verdier for det dreiemomentet som tilsvarer største samlede effekt, definert som den 
største effekten som kan tas ut under en sekvens med vekslende effektuttak, som kan kjøres i et ubegrenset antall timer 
per år mellom angitte vedlikeholdsintervaller og under angitte vilkår, forutsatt at vedlikeholdet utføres som fastsatt av 
produsenten. Definisjonen av største samlede effekt framgår tydeligere av figur 2 i ISO 8528-1: 1993(E).

(*) For trinn I kan 0,90 og 0,10 benyttes i stedet for henholdsvis 0,85 og 0,15.

3.5.1.2.  Valg av egnet  prøvingssyklus

  Dersom motortypens hovedbruksområde er kjent, kan prøvingssyklusen velges ut fra eksemplene i nr. 3.5.1.3. 
Dersom motorens hovedbruksområde ikke er fastlagt, skal valg av prøvingssyklus skje på grunnlag av moto-
rens spesifikasjoner.

3.5.1.3.  Eksempler  ( ikke-ut tømmende l is te)

 Typiske eksempler for:
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 syklus D:

 generatoraggregater med vekslende belastning, herunder generatoraggregater på skip og jernbane (ikke 
til framdrift), kjøleaggregater, sveiseaggregater,

gasskompressorer,

syklus G1:

gressklippere med førersete og med motor montert foran eller bak,

golfbiler,

feiemaskiner,

rotor- eller sylinderklippere betjent av gående fører,

snøryddingsutstyr,

avfallskverner,

syklus G2:

bærbare generatorer, pumper, sveiseaggregater og luftkompressorer,

kan også omfatte plen- og hageutstyr som drives ved nominelt turtall,

syklus G3:

blåsere,

motorsager,

hekksakser,

flyttbare sagbruk,

jordfresere,

spredere,

kanttrimmere,

sugeapparater.

3.5.2. Klargjøring av motoren

  Oppvarming av motoren og systemet skal skje ved høyeste turtall og dreiemoment for å stabilisere 
motorparametrene i samsvar med produsentens anbefalinger.

Merk: Klargjøringsperioden bør også gjøre det mulig å hindre at avsetninger etter tidligere prøvinger 
i eksosanlegget påvirker prøvingen. Det kreves også en periode med stabilisering mellom 
prøvingspunktene for å redusere til et minimum den påvirkning som punktene kan ha hatt på 
hverandre.

3.5.3. Prøvingssekvens

 Prøvingssyklusene G1, G2 og G3 skal følge sekvensrekkefølgen for den aktuelle syklus i stigende orden. 
Prøvetakingstiden for hver sekvens skal være minst 180 sekunder. Konsentrasjonen av eksosutslipp skal 
måles og registreres i løpet av de siste 120 sekundene av prøvetakingstiden. For hvert målepunkt skal 
sekvenslengden være tilstrekkelig lang til at motortemperaturen når å bli stabil før prøvetakingen begyn-
ner. Sekvenslengden skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten.
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a) For motorer som dynamometerprøves med turtallskontroll: I løpet av hver sekvens av prøvings-
syklusen etter den innledende overgangsperioden skal det fastsatte turtallet holdes innenfor det som 
er størst av ± 1 % av nominelt turtall og ± 3 min-1, unntatt for lav tomgang, som skal være innenfor 
de toleranser som er oppgitt av produsenten. Det angitte dreiemomentet skal holdes på en slik måte 
at gjennomsnittet for måletidsrommet er innenfor ± 2 % av største dreiemoment ved prøvingsturtal-
let.

b) For motorer som dynamometerprøves med belastningskontroll: I løpet av hver sekvens av prøvings-
syklusen etter den innledende overgangsperioden skal det fastsatte turtallet være innenfor det som er 
størst av ± 2 % av nominelt turtall og ± 3 min-1, men skal alltid holdes innenfor ± 5 %, unntatt for 
lav tomgang, som skal være innenfor de toleranser som er oppgitt av produsenten.

 I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen der det foreskrevne dreiemomentet er minst 50 % av 
største dreiemoment ved prøvingsturtallet, skal det fastsatte gjennomsnittlige dreiemomentet under 
dataregistreringen holdes innenfor ± 5 % av det foreskrevne dreiemoment. I løpet av de sekvenser 
av prøvingssyklusen der det foreskrevne dreiemomentet er under 50 % av største dreiemoment ved 
prøvingsturtallet, skal det fastsatte gjennomsnittlige dreiemomentet under dataregistreringen holdes 
innenfor ± 10 % av det foreskrevne dreiemomentet, eller innenfor ± 0,5 Nm dersom sistnevnte verdi 
er høyere.

3.5.4. Data fra analysatorene

 Data fra analysatorene skal registreres på båndskriver eller måles med et tilsvarende dataregistrerings-
system, og eksosen skal strømme gjennom analysatorene minst i de siste 180 sekundene i hver sekvens. 
Dersom det benyttes prøvetakingssekk til måling av fortynnet CO og CO2 (se tillegg 1 nr. 1.4.4), skal 
det tas en prøve i løpet av de siste 180 sekundene i hver sekvens, og prøven fra sekken skal analyseres 
og registreres.

3.5.5. Motorparametrer

 Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften og drivstoffstrømmen skal måles for 
hver sekvens når motoren er stabilisert. Eventuelle tilleggsdata som er nødvendige for beregning, skal 
registreres (se tillegg 3 nr. 1.1 og 1.2).

3.6. Etterkontroll av analysatorene

 Etter utslippsprøvingen brukes nullgass og den samme kalibreringsgasssen til etterkontroll. Prøvingen 
betraktes som akseptabel dersom differansen mellom de to måleresultatene er mindre enn 2 %.

Tillegg 1

1. MÅLE- OG PRØVETAKINGSMETODER

 Utslippene av forurensende gasser fra motoren som er innlevert til prøving, skal måles etter metodene 
beskrevet i vedlegg VI. Metodene i vedlegg VI beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp 
(nr. 1.1).

1.1. Spesifikasjon for dynamometer

 Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusene beskrevet 
i vedlegg IV nr. 3.5.1 kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreiemoment skal gjøre det 
mulig å måle akseleffekten innenfor de gitte grensene. Det kan være nødvendig med ytterligere bereg-
ninger.

 Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de største toleransene angitt i figurene i nr. 1.3 ikke 
overskrides.
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1.2. Drivstoffstrøm og totalstrøm av fortynnet eksos

 Det skal benyttes drivstoffstrømningsmålere med en nøyaktighet som fastsatt i nr. 1.3 til å måle 
drivstoffstrømmen som inngår i beregningen av utslipp (tillegg 3). Dersom det brukes et system med 
fullstrømsfortynning, skal den totale massestrøm av fortynnet eksos (GTOTW) måles med en PDP (for-
trengningspumpe) eller CFV (kritisk strømningsventuri) — vedlegg VI nr. 1.2.1.2. Nøyaktigheten skal 
være i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III tillegg 2 nr. 2.2.

1.3. Nøyaktighet

 Kalibreringen av alle måleinstrumenter skal kunne føres tilbake til nasjonale (internasjonale) standarder 
og være i samsvar med kravene i tabell 2 og 3:

Tabell 2 — Tillatte instrumentavvik for motorparametrer

Nr. Parameter Tillatt avvik

1 Motorturtall ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

2 Dreiemoment ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

3 Drivstofforbruk(a) ± 2 % av motorens maksimalverdi

4 Luftforbruk(a) ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

(a) Beregningene av eksosutslipp beskrevet i dette direktiv er i noen tilfeller basert på andre måle- og/eller 
beregningsmetoder. På grunn av begrensede totale toleranser for beregning av eksosutslipp må de tillatte verdiene 
for enkelte parametrer, når de brukes i de relevante ligningene, være mindre enn de tillatte toleransene fastsatt i 
ISO 3046-3.

Tabell 3 — Tillatte instrumentavvik for andre viktige parametrer

Nr. Parameter Tillatt avvik

1 Temperaturer ≤ 600 K ± 2 K absoluttverdi

2 Temperaturer ≥ 600 K ± 1 % av avlest verdi

3 Eksostrykk ± 0,2 kPa absoluttverdi

4 Undertrykk i innsugingsmanifolden ± 0,05 kPa absoluttverdi

5 Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa absoluttverdi

6 Andre trykk ± 0,1 kPa absoluttverdi

7 Relativ fuktighet ± 3 % absoluttverdi

8 Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

9 Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

10 Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi

1.4. Bestemmelse av gassens bestanddeler

1.4.1. Generelle spesifikasjoner for analysatorene

 Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktighet som kreves for å 
måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 1.4.1.1). Det anbefales at analysatorene brukes 
slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 100 % av full skala.
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 Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes avlesningssys-
temer (datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av 
full skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi akseptable. I slike tilfeller skal det 
foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene (se tillegg 2 nr. 1.5.5.2 i dette 
vedlegg).

 Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil reduseres 
til et minimum.

1.4.1.1. Nøyakt ighet

 Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi 
over hele måleområdet unntatt null, og med mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi ved null. Nøyaktigheten 
bestemmes i samsvar med kalibreringskravene fastsatt i nr. 1.3.

1.4.1.2. Repeterbarhet

 Repeterbarheten skal være slik at 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kali-
breringsgass ikke er større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 
100 ppm (eller ppm C), eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 100 ppm (eller ppm C).

1.4.1.3. Støy

 Analysatorens topp-topp-respons på null- eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode skal ikke 
overstige 2 % av full skalaverdi for alle områder som benyttes.

1.4.1.4. Nullpunktsforskyvning

 Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders 
tidsintervall. Nullpunktsforskyvningen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full 
skalaverdi for det laveste området som benyttes.

1.4.1.5. Forskyvning av relat iv  respons

 Relativ respons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekun-
ders tidsintervall. Forskyvningen av relativ respons i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 
2 % av full skalaverdi for det laveste området som benyttes.

1.4.2. Gasstørking

 Eksos kan måles på våt eller tørr basis. Enhver innretning for gasstørking som benyttes, må ha minst 
mulig innvirkning på konsentrasjonen av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel 
metode for å fjerne vann fra prøven.

1.4.3. Analysatorer

 Nr. 1.4.3.1-1.4.3.5 beskriver måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse av målesyste-
mene finnes i vedlegg VI.

 Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysatorer kan 
lineariseringskretser benyttes.

1.4.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjons- 
analysator.

1.4.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.
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1.4.3.3. Analyse av oksygen (O2)

 Oksygenanalysatorer skal være av typen paramagnetisk detektor (PMD), zirkoniumdioksidsensor 
(ZRDO) eller elektrokjemisk sensor (ECS).

Merk: Zirkoniumdioksidsensorer anbefales ikke ved høye konsentrasjoner av HC og CO, f.eks. i 
motorer med elektrisk tenning med mager forbrenning. Elektrokjemiske sensorer skal kompen-
seres for CO2- og NOX-interferens.

1.4.3.4.  Analyse av hydrokarboner  (HC)

 Ved direkte gassprøvetaking skal hydrokarbonanalysatoren være av typen oppvarmet flammeionisa-
sjonsdetektor (HFID) med detektor, ventiler, røropplegg osv., slik oppvarmet at gasstemperaturen holdes 
på 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C).

 Ved prøvetaking av fortynnet gass skal hydrokarbonanalysatoren være enten av typen oppvarmet flam-
meionisasjonsdetektor (HFID) eller av typen flammeionisasjonsdetektor (FID).

1.4.3.5.  Analyse av ni t rogenoksider  (NOx)

 Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet kje-
miluminescensdetektor (HCLD) med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis. Dersom 
målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), 
forutsatt at dempingskontrollen for vanndamp (vedlegg III tillegg 2 nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende. 
Prøvetakingsveien skal for både CLD og HCLD holde en veggtemperatur på mellom 328 K og 473 K 
(55 °C til 200 °C) fram til omformeren ved tørr måling og fram til analysatoren ved våt måling.

1.4.4. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

 Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, må 
eksosprøven tas nedstrøms fra denne innretningen.

 Prøvetakingssonden for eksos bør plasseres på den siden av lyddemperen der trykket er høyest og så 
langt unna eksoskanalen som mulig. For å sikre fullstendig blanding av eksosen før prøven tas kan et 
blandekammer monteres mellom lyddemperens utløp og prøvetakingssonden. Blandekammerets innven-
dige volum skal være minst ti ganger slagvolumet til motoren som prøves, og dimensjonene skal være 
omtrent like når det gjelder høyde, bredde og dybde, omtrent som en terning. Blandekammeret skal være 
så lite som praktisk mulig og monteres nærmest mulig motoren. Eksosledningen fra lyddemperens blande- 
kammer bør fortsette minst 610 mm forbi prøvetakingssondens plassering og være tilstrekkelig bred til 
å kunne minimere mottrykket. Temperaturen på blandekammerets innside skal holdes over eksosens 
duggpunkt, og en minstetemperatur på 338 K (65 °C) anbefales.

 Alle bestanddeler kan eventuelt måles direkte i fortynningstunnelen, eller ved prøvetaking i sekk og 
påfølgende måling av konsentrasjonen i prøvetakingssekken.

 

Tillegg 2

1. KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE

1.1.  Innledning

 Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i denne 
standard. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt 
i tillegg 1 nr. 1.4.3.

1.2.  Kalibreringsgasser

 Holdbarhetstiden til kalibreringsgassene skal overholdes.

 Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten skal registreres.
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1.2.1 Rene gasser

 Den nødvendige renheten for gassene er fastsatt ved forurensningsgrensene angitt nedenfor. Følgende 
gasser må være tilgjengelige:

– renset nitrogen (forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO),

– renset oksygen (renhet > 99,5 volumprosent O2),

– blanding av hydrogen og helium (40 ± 2 % hydrogen, resten helium), forurensning ≤ 1 ppm C,  
≤ 400 ppm CO2,

– renset syntetisk luft (forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO (oksy-
geninnhold 18-21 volumprosent).

1.2.2 Kalibreringsgasser

 Blandinger av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:

– C3H8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1),

– CO og renset nitrogen,

– NOX og renset nitrogen (mengden av NO2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av 
NO-innholdet),

– CO2 og renset nitrogen,

– CH4 og renset syntetisk luft,

– C2H6 og renset syntetisk luft.

Merk: Andre gasskombinasjoner er tillatt, forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.

 Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass skal være innenfor ± 2 % av den nominelle verdien. 
Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum 
ppm).

 Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en presisjonsblander (utblandingsenhet 
for gass), ved fortynning med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretnin-
gen må være stor nok til at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en 
nøyaktighet på ± 1,5 %. Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene som benyttes i blandingen, må 
være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale og/eller internasjo-
nale standarder. Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering 
som omfatter bruk av en blandeinnretning.

 Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass 
og en CLD. Instrumentets kalibreringsverdi skal justeres med kalibreringsgass direkte tilkoplet instru- 
mentet. Blandeinnretningen skal kontrolleres ved de innstillinger som benyttes, og den nominelle  
verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. Denne differansen skal 
ved hvert punkt ligge på ± 0,5 % av den nominelle verdien.

1.2.3 Kontroll av oksygeninterferens

 Kontrollgassene for oksygeninterferens skal inneholde propan med 350 ppm C ± 75 ppm C hydrokarbon. 
Konsentrasjonsverdien skal bestemmes etter toleransene for kalibreringsgass ved kromatografisk ana-
lyse av samlet hydrokarboninnhold samt urenheter eller ved dynamisk blanding. Fortynningsmiddelet 
skal bestå av hovedsakelig nitrogen og resten oksygen. Til prøving av bensindrevne motorer kreves 
følgende blandingsforhold:

O2-interferenskonsentrasjon Balanse

10 (9-11) Nitrogen

5 (4-6) Nitrogen

0 (0-1) Nitrogen
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1.3.  Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem

 Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instrumentene. 
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9 skal overholdes. For laboratorieinstrumenter som GC og høytrykks-
væskekromatografi (HPLC) får bare nr. 1.5.4 anvendelse.

1.4.  Tetthetsprøving

 Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. 
Deretter startes analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere 
vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

 Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømningsmengden under bruk for den 
delen av systemet som kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å 
anslå strømningsmengden under bruk.

 Systemet kan eventuelt tømmes til et trykk på minst 20 kPa vakuum (80 kPa absolutt verdi). Etter en 
innledende stabiliseringsperiode bør trykkøkningen δp (kPa/min) i systemet ikke overstige:

δp = p/Vsyst × 0,005 × fr

 der:

 Vsyst = systemets volum [l]

 fr = systemets strømningshastighet [l/min]

 En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøve-
takingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass. Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom 
leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- 
eller lekkasjeproblemer.

1.5.  Framgangsmåte ved kalibrering

1.5.1  Instrumentene

 Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme gasstrøm-
ningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.5.2.  Oppvarmingstid

 Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er oppgitt, 
anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.

1.5.3.  NDIR- og HFID-analysator

 NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal 
optimeres (nr. 1.9.1).

1.5.4.  GC og HPCL

 Begge instrumenter skal kalibreres i samsvar med god laboratoriepraksis og produsentens anbefalin-
ger.

1.5.5.  Fastsettelse av kalibreringskurvene

1.5.5.1. Generel le  re tningsl injer

a) Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.

b) CO-, CO2-, NOx- og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitro-
gen).
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c) De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibre-
ringskurvene bestemmes.

d) For alle instrumentenes områder unntatt det laveste skal kalibreringskurven bestemmes ved minst ti 
kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand. Kalibreringskurven for instrumentets 
laveste område skal bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med slik 
avstand at halvparten av kalibreringspunktene er under 15 % av analysatorens fulle skalaverdi og 
resten er over 15 % av full skalaverdi. For alle områder skal den høyeste nominelle konsentrasjon 
av kalibreringsgassen være minst 90 % av full skalaverdi.

e) Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode. Kurven kan tilpasses med en 
lineær eller ikke-lineær ligning.

f) Kalibreringspunktene må ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters 
metode med mer enn ± 2 % av avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi dersom sistnevnte verdi 
er høyest.

g) Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres på nytt og framgangsmåten for kalibrering gjentas.

1.5.5.2.  Al ternat ive metoder

 Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for måleom-
råde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6.  Etterprøving av kalibreringen

 Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med nedenstående 
framgangsmåte.

 Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er mer 
enn 80 % av full skalaverdi for måleområdet.

 Dersom verdien for de to aktuelle punktene ikke avviker med mer enn ± 4 % av full skalaverdi fra den 
oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres. Dersom dette ikke er tilfellet, skal kali-
breringsgassen etterprøves eller en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.1.

1.7.  Kalibrering av sporgassanalysatoren for eksosstrømmåling

 Analysatoren for måling av sporgasskonsentrasjonen skal kalibreres ved hjelp av standardgassen.

 Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med slik 
avstand at halvparten av kalibreringspunktene er mellom 4 % til 20 % av analysatorens fulle skalaverdi 
og resten er mellom 20 % og 100 % av full skalaverdi. Kalibreringskurven skal beregnes med minste 
kvadraters metode.

 Kalibreringskurven må ikke avvike med mer enn ± 1 % av full skalaverdi fra den nominelle verdien for 
hvert kalibreringspunkt i området fra 20 % til 100 % av full skalaverdi. Den må heller ikke avvike med 
mer enn ± 2 % av avlest verdi fra den nominelle verdien i området fra 4 % til 20 % av full skalaverdi. 
Analysatoren skal nullstilles og kalibreres før prøvingen ved bruk av en nullgass og en kalibreringsgass 
hvis nominelle verdi er over 80 % av analysatorens fulle skalaverdi.

1.8.  Prøving av NOx-omformerens virkningsgrad

 Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.8.1-1.8.8 (figur 1 
i vedlegg III tillegg 2).

1.8.1.  Prøvingsoppstilling

 Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 1 i vedlegg III og framgangsmåten beskrevet nedenfor kan 
omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.
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1.8.2. Kalibrering

 CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvis-
ninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av 
driftsområdet, og gassblandingens NO2-konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen). 
NOx-analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren. Målt 
konsentrasjon skal registreres.

1.8.3.  Beregning

 NOx-omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:

 Virkningsgrad (%) =                     × 100

 der:

 a = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.6

 b = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.7

 c = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.4

 d = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.5

1.8.4. Tilførsel av oksygen

 Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentra-
sjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.8.2. (Analysatoren er innstilt på 
NO).

 Målt konsentrasjon (c) registreres. Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.

1.8.5 Aktivering av ozongeneratoren

 Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjo-
nen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.8.2. Målt konsentrasjon 
(d) registreres. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.8.6 NOx-innstilling

 NO-analysatoren innstilles så på NOx, slik at gassblandingen (bestående av NO, NO2, O2 og N2) går 
gjennom omformeren. Målt konsentrasjon (a) registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.8.7. Deaktivering av ozongeneratoren

 Ozongeneratoren skal nå deaktiveres. Gassblandingen beskrevet i nr. 1.8.6 går gjennom omformeren inn 
i detektoren. Målt konsentrasjon (b) registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.8.8. NO-innstilling

 Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av oksygen 
eller syntetisk luft. Avlest NOx-verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien 
målt etter nr. 1.8.2. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.8.9. Prøvingsintervall

 Omformerens virkningsgrad skal kontrolleres én gang i måneden.
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1.8.10. Krav til virkningsgrad

 Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en høyere virkningsgrad på 95 % 
anbefales sterkt.

Merk: Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en 
reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.8.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen benyt-
tes.

1.9. Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren

1.9.1. Optimering av detektorresponsen

 HFID-detektoren må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt. For å optimere responsen i det 
vanligste driftsområdet bør det benyttes en kalibreringsgass som inneholder propan og luft.

 Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en kalibre-
ringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren. Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal bestemmes ut 
fra differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen. Drivstoffstrømmen skal 
innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner. Responsen på kalibreringsgassen og 
på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres. Differansen mellom responsen på kalibre-
ringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes og drivstoffstrømmen innstilles slik at den svarer til den 
«fete» siden av kurven. Denne opprinnelige innstillingen for strømningshastighet må kanskje optimeres 
ytterligere avhengig av resultatene av responsfaktoren for hydrokarboner og kontrollen for oksygeninte-
rferens i samsvar med nr. 1.9.2 og 1.9.3.

 Dersom oksygeninterferensen eller responsfaktorene for hydrokarboner ikke oppfyller nedenstående 
spesifikasjoner, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner, og 
nr. 1.9.2 og 1.9.3 gjentas for hver strøm.

1.9.2. Responsfaktorer for hydrokarboner

 Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft i samsvar med nr. 1.5.

 Responsfaktorene skal bestemmes når en analysator settes i drift og etter større serviceintervaller. 
Responsfaktoren (Rf) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien avlest på FID-
detektoren og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.

 Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full skala-
verdi. Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en gravimetrisk standard 
uttrykt i volum. I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur på 298 K 
(25 °C) ± 5 K.

 Prøvingsgassene som skal benyttes og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:

– metan og renset syntetisk luft: 1,00 = Rf = 1,15

– propylen og renset syntetisk luft: 0,90 = Rf = 1,1

– toluen og renset syntetisk luft: 0,90 = Rf = 1,10

 Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

1.9.3. Kontroll av oksygeninterferens

 Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større serviceinterval-
ler. Det skal velges et område der kontrollgassene for oksygeninterferens vil ligge i de øverste 50 %. 
Under prøvingen skal ovnen ha foreskrevet temperatur. Oksygeninterferensgassene er angitt i nr. 1.2.3.

a) Analysatoren nullstilles.

b) Analysatoren kalibreres med 0 %-oksygenblanding for bensindrevne motorer.
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c) Nullresponsen kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn 0,5 % av full skalaverdi, 
gjentas bokstav a) og b) i dette nummer.

d) 5 %- og 10 %-kontrollgassene for oksygeninterferens tilføres.

e) Nullresponsen kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn ± 1 % av full skalaverdi, 
gjentas prøvingen.

f) Oksygeninterferensen ( % O2I) for hver blanding i bokstav d) beregnes på følgende måte:

 O2I =              × 100           ppm C =  

der:

A = hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kalibreringsgassen som brukes i bokstav b)

B = hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kontrollgassene for oksygeninterferens som brukes i 
bokstav d)

C = analysatorresponsen

D = analysatorens respons i prosent av full skalaverdi som følge av A

g) Oksygeninterferensen (% O2I) skal før prøvingen være under ± 3 % for alle foreskrevne kontroll-
gasser for oksygeninterferens.

h) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3 %, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og under 
produsentens spesifikasjoner, og nr. 1.9.1 gjentas for hver strøm.

i) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3 % etter justering av luftstrømmen, skal drivstoffstrømmen 
og deretter prøvestrømmen varieres, og nr. 1.9.1 gjentas for hver ny innstilling.

j) Dersom oksygeninterferensen fremdeles er over ± 3 %, skal analysatoren, FID-drivstoffet eller 
brennerluften repareres eller byttes ut før prøving. Dette nummer gjentas deretter når utstyret eller 
gassene er reparert eller byttet ut.

1.10. Interferensvirkninger med CO-, CO2- NOX- og O2-analysatorer

 Andre gasser enn den som analyseres, kan påvirke målingen på flere måter. Positiv interferens forekom-
mer i NDIR- og PMD-instrumenter når interferensgassen gir samme virkning som gassen som måles, 
men i mindre grad. Negativ interferens forekommer i NDIR-instrumenter ved at interferensgassen 
utvider absorpsjonsbåndet til den målte gassen, og i CLD-instrumenter ved at interferensgassen demper 
strålingen. Interferenskontrollene i nr. 1.10.1 og 1.10.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første 
gang og etter større serviceintervaller.

1.10.1. Interferenskontroll for CO-analysatoren

 Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens resultater. En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 
80 % til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving, skal derfor 
kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres. 
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm 
eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.

1.10.2. Dempingskontroll for NOx-analysatoren

 De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen 
fra disse gassene er proporsjonale med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker for 
å bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.
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1.10.2.1.  Dempingskontrol l  for  CO2-analysatoren

 En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største driftsom-
rådet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO2-verdien registreres som A. Den skal så fortynnes 
til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-analysatoren med CO2- og 
NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C. CO2-tilførselen stenges og bare NO-kalibreringsgassen 
skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D.

 Dempingen, som ikke skal være over 3 % av full skalaverdi, beregnes på følgende måte:

 % CO2-demping =                                          × 100

 der:

A: ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

B: fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

C: fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

D: ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

 Alternative metoder for fortynning og kvantitativ bestemmelse av verdiene av CO2- og NO-kalibrerings-
gasser, f.eks. dynamisk metode/blandingsmetode, kan benyttes.

1.10.2.2. Dempingskontrol l  for  vann

 Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping for 
vanndamp må ta hensyn til fortynning av NO-kalibreringsgassen med vanndamp og avpasse forholdet 
mellom vanndampkonsentrasjonen i blandingen etter den som forventes under prøving.

 En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det normale 
driftsområdet, skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D. NO-gassen 
skal kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom (H)CLD-analysatoren, 
og NO-verdien registreres som C. Vanntemperaturen skal bestemmes og registreres som F. Blandingens 
metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i boblekaret (F), skal bestemmes og registreres som 
G. Blandingens vanndampkonsentrasjon (i %) skal beregnes på følgende måte:

H = 100 × 

 og registreres som H. Den forventede konsentrasjonen av fortynnet NO-kalibreringsgass (i vanndamp) 
skal beregnes på følgende måte:

De = D × 

 og registreres som De.

 Vanndempingen, som ikke skal være over 3 %, beregnes slik:

% H2O-demping = 100 ×              ×           

der:

De: forventet fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

C: fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

Hm: største vanndampkonsentrasjon

H: faktisk vanndampkonsentrasjon (%)
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Merk: Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO2-konsentrasjon ved denne 
kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO2 i vannet i beregningene av dempin-
gen.

1.10.3. Interferens med O2-analysatoren

 PMD-analysatorens respons på andre gasser enn oksygen er forholdsvis svak. Oksygenekvivalentene i 
de vanlige bestanddelene i eksos er angitt i tabell 1.

Tabell 1 — Oksygenekvivalenter

Gass O2-ekvivalent (%)

Karbondioksid (CO2) − 0,623

Karbonmonoksid (CO) − 0,354

Nitrogenoksid (NO) + 44,4

Nitrogendioksid (NO2) + 28,7

Vann (H2O) − 0,381

 Målt oksygenkonsentrasjon skal korrigeres ved bruk av følgende formel dersom målingene skal utføres 
med høy presisjon:

 Interferens =  
(Ekvivalent % O2 × målt konsentrasjon)

                                   100

1.11. Kalibreringsintervaller

 Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas 
en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.

Tillegg 3

1. EVALUERING OG BEREGNING AV DATA

1.1. Evaluering av gassutslipp

 Ved vurdering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra minst de siste 120 sekundene i 
hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NOx og CO2 i løpet av hver sekvens 
skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av diagrammet og tilhørende kalibreringsdata. En annen 
registreringsmåte kan benyttes dersom den sikrer at det oppnås likeverdige data.

 Den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen (concd) kan bestemmes ut fra avlesningsresultatene av 
sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av bakgrunnskonsentrasjo-
nene og tilhørende kalibreringsdata.

1.2. Beregning av gassutslipp

 De prøvingsresultatene som til slutt rapporteres, skal framkomme gjennom nedenstående skritt.
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1.2.1. Korreksjon for tørre/våte forhold

 Den målte konsentrasjonen regnes om til våt basis dersom den ikke allerede er målt på våt basis:

conc (våt) = kw × conc (tørr)

 For råeksos:

          kw = kw.r =                                                      
1

                       1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2[tørr]) − 0,01 × % H2[tørr] + kw2

 der α er forholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet.

 H2-konsentrasjonen i eksosen beregnes:

H2[tørr] =   
0,5 × α × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2[tørr])

                % CO [tørr] + (3 × % CO2[tørr])

 Faktoren kw2 beregnes:

                                            kw2 =          
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

 For fortynnet eksos:

 for CO2-måling på våt basis:

 kw = kw,e,1 = (1 −
 α × % CO2[våt])

                                                            
200              

− kw1

 eller, for CO2-måling på tørr basis:

                                              kw = kw,e,2 = (          
(1 − kw1)

1 +

 

α × % CO2[tørr])  200

 der α er forholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet.

 Faktoren kw1 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                     kw1 =        
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

 der:

 Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

 Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

                                     DF =
                                     13,4

% concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

 For fortynningsluften:

kw,d = (1 − kw1)
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 Faktoren kw1 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                    DF =
                                       13,4

% concCO
2
 + (ppm concCO

2
 + ppm concHC) × 10−4

                                      kw1 =        
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

 der:

 Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

 Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

                                      DF =
                                    13,4

% concCO
2
 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10-4

 For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):

kw,a = (1 − kw2)

 Faktoren kw2 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                                          kw2 =         
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

1.2.2. Fuktighetskorreksjon for NOx

 Fordi NOx-utslippet avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen multipliseres 
med faktoren KH idet det tas hensyn til fuktighet:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10-3 × Ha - 0,862 × 10-3 × Ha
2 (for firetaktsmotorer)

KH = 1 (for totaktsmotorer)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

1.2.3. Beregning av utslippets massestrøm

 Utslippets massestrøm Gasmass [g/h] for hver sekvens skal beregnes som følger:

a) For råeksos(1):

Gasmass =  
MWGas                                                          

 
1     

   

              MWFUEL
 × 

{(% CO2[våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}
 

× % conc × GFUEL × 1 000

 der:

 GFUEL [kg/h] er drivstoffets massestrøm

 MWGas [kg/kmol] er de enkelte gassenes molekylvekt som angitt i tabell 1

Tabell 1 — Molekylvekt

Gass MWGas [kg/kmol]

NOx 46,01

CO 28,01

HC MWHC = MWFUEL

CO2 44,01

(1) For NOx skal konsentrasjonen multipliseres med fuktighetskorreksjonsfaktoren KH (fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx).
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– MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 + β × 15,9994 [kg/kmole] er drivstoffets molekylvekt der α 
er forholdet mellom hydrogen og karbon og β er forholdet mellom oksygen og karbon(1),

– CO2AIR er CO2-konsentrasjonen i innsugingsluften (antas å være 0,04 % dersom den ikke er 
målt).

b) For fortynnet råeksos(2):

 Gasmass = (u × concc × GTOTW)

 der:

– GTOTW [kg/h] er den fortynnede eksosens massestrøm på våt basis som skal bestemmes i sam-
svar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4 når det brukes et system med fullstrømsfortynning

– concc er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen:

 concc = (conc − concd × (1 − 1/DF))

 med

                     DF =                                     
13,4

% concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

 Koeffisienten u vises i tabell 2.

Tabell 2 — Verdier av koeffisienten u

Gass u conc

NOx 0,001587 ppm

CO 0,000966 ppm

HC 0,000479 ppm

CO2 15,19 %

 Verdiene for koeffisienten u er basert på en molekylvekt for den fortynnede eksosen på  
29 [kg/kmol]. Verdien u for HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen 
på 1:1,85.

1.2.4. Beregning av spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

 

                                                Enkeltgass = 

 der Pi = PM,i + PAE,i

 I tilfeller der hjelpeutstyr som f.eks. kjølevifte er montert i forbindelse med prøvingen, skal effekten 
som opptas, legges til resultatet, unntatt for motorer der slikt hjelpeutstyr er en integrert del av motoren. 
Effekten skal bestemmes ved turtallene som benyttes i prøvingene, enten ved beregning ut fra standard-
spesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger (vedlegg VII tillegg 3).

(1) I ISO 8178-1 angis en mer fullstendig formel for beregning av drivstoffets molekylvekt (formel 50 i kapittel 13.5.1b)). Formelen tar 
hensyn ikke bare til forholdet mellom hydrogen og karbon og forholdet mellom oksygen og karbon, men også til andre bestanddeler 
i drivstoffet, f.eks. svovel og nitrogen. Fordi motorene med elektrisk tenning i dette direktiv prøves med bensin (angitt som 
referansedrivstoff i vedlegg V), som vanligvis inneholder bare karbon og hydrogen, brukes den forenklede formelen.

(2) For NOx skal konsentrasjonen multipliseres med fuktighetskorreksjonsfaktoren KH (fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx).

WF

WF
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 Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er angitt i vedlegg IV 
nr. 3.5.1.1.

2. EKSEMPLER

2.1. Data for råeksos fra en firetaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 3) utføres beregninger først for sekvens 1 og utvides deretter til de 
andre prøvingssekvensene ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 3 — Forsøksdata for en firetaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Motorturtall min-1 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 1 480

Effekt kW 9,96 7,5 4,88 2,36 0,94 0

Belastning % 100 75 50 25 10 0

Vektfaktorer — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

Barometertrykk kPa 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Lufttemperatur °C 20,5 21,3 22,4 22,4 20,7 21,7

Relativ luftfuktighet % 38,0 38,0 38,0 37,0 37,0 38,0

Absolutt luftfuktighet gH20/
kgair

5,696 5,986 6,406 6,236 5,614 6,136

CO tørr ppm 60 995 40 725 34 646 41 976 68 207 37 439

NOx våt ppm 726 1 541 1 328 377 127 85

HC våt ppm C1 1 461 1 308 1 401 2 073 3 024 9 390

CO2 tørr % Vol. 11,4098 12,691 13,058 12,566 10,822 9,516

Drivstoffets masse-
strøm

kg/h 2,985 2,047 1,654 1,183 1,056 0,429

Drivstoffets H/C- 
forhold α

— 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Drivstoffets O/C- 
forhold β

0 0 0 0 0 0

2.1.1. Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

 Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis:

 kw = kw,r =                                                     
1

    

1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2[tørr]) − 0,01 × % H2[tørr] + kw2

 der:

H2[tørr] =   
0,5 × a × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2[tørr])

                % CO [tørr] + (3 × % CO2[tørr])
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 og

                                            kw2 =         
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

                                 H2[tørr] =  
0,5 × 1,85 × 6,0995 × (6,0995 + 11,4098)  

= 2,450 %

                                                             
  (6,0995 + (3 × 11,4098)

                                                    kw2 = 
           1,608 × 5,696         

= 0,009

                                                         
     (1 000 + (1,608 × 5,696) 

                          kw = kw,r =  
                                             1                                              

 = 0,872

                                         
  1 + 1,85 × 0,005 × (6,0995 + 11,4098) − 0,01 × 2,450 + 0,009)

 CO [våt] = CO [tørr] × kw = 60 995 × 0,872 = 53 198 ppm

 CO2[våt] = CO2[tørr] × kw = 11,410 × 0,872 = 9,951 % Vol

Tabell 4 — CO- og CO2-verdier på våt basis ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

H2 tørr % 2,450 1,499 1,242 1,554 2,834 1,422

kw2 — 0,009 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010

kw — 0,872 0,870 0,869 0,870 0,874 0,894

CO våt ppm 53 198 35 424 30 111 36 518 59 631 33 481

CO2 våt % 9,951 11,039 11,348 10,932 9,461 8,510

2.1.2. HC-utslipp

                       HCmass =   
MWHC     

×      
                                      1

                                       
   MWFUEL

      
{(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

 

× % conc × GFUEL × 1 000

 der:

 MWHC = MWFUEL

 MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 = 13,876

          HCmass = 
13,876 

×                       
1                          

× 0,1461 × 2,985 × 1 000 = 28,361 g/h
                                     13,876    (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461)

 

Tabell 5 — HC-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

2.1.3. NOx-utslipp

 Først beregnes fuktighetskorreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × Ha − 0,862 × 10−3 × H2 

                                                                                                                          
a

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × 5,696 − 0,862 × 10−3 × (5,696)2 = 0,850
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Tabell 6 — Fuktighetskorreksjonsfaktor KH for NOx-utslipp ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

KH 0,850 0,860 0,874 0,868 0,847 0,865

  Deretter beregnes NOxmass [g/h]:

                     NOxmass =   
MWNOx   

×                                         
1                                         

× % conc × KH × GFUEL × 1 000
                                        MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}

 

                             NOxmass =  
46,01  

×                           
1                          

× 0,073 × 0,85 × 2,985 × 1 000 = 39,717 g/h
                                             13,87        (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461) 

Tabell 7 — NOx-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

NOxmass 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

2.1.4 CO-utslipp

  COmass =
    MWCO

   ×                                      
1
                                   × % conc × GFUEL × 1 000

                 MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

                   CO2mass =   
44,01   

×                         
1
                         × 9,951 × 2,985 × 1 000 = 6 126,806 g/h

                                   13,876     (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461)
 

Tabell 8 — CO-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

COmass 2 084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

2.1.5. CO2-utslipp

  CO2mass =  
MWCO2

   ×                                       
1
                                          × % conc × GFUEL × 1 000

                 MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}

     CO2mass =  
44,01

   ×                        
1
                           × 9,951 × 2,985 × 1 000 = 6 126,806 g/h

                    13,876      (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461) 

Tabell 9 — CO2-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO2mass 6 126,806 4 884,739 4 117,202 2 780,662 2 020,061 907,648

2.1.6. Spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

                                                      Enkeltgass = 

WF

WF
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Tabell 10 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass g/h 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

NOxmass g/h 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

COmass g/h 2 084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

CO2mass g/h 6 126,806 4 884,739 4 117,202 2 780,662 2 020,061 907,648

Effekt PI kW 9,96 7,50 4,88 2,36 0,94 0

Vektfaktorer WFI — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

 HC =  
28,361 × 0,090 + 18,248 × 0,200 + 16,026 × 0,290 + 16,625 × 0,300 + 20,357 × 0,070 + 31,578 × 0,050   = 4,11 g/kWh

                    9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

  NOx =   
39,717 × 0,090 + 61,291 × 0,200 + 44,013 × 0,290 + 8,703 × 0,300 + 2,401 × 0,070 + 0,820 × 0,050  = 6,85 g/kWh

                             9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050

             CO =  
2 084 ,59 × 0,090 + 997,64 × 0,200 + 695,28 × 0,290 + 591,18 × 0,300 + 810,33 × 0,070 + 227,92 × 0,050 

 = 181,93 g/kWh
                                            9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

              CO2 =
 6 126,81 × 0,090 + 4 884,74 × 0,200 + 4 117,20 × 0,290 + 2 780,66 × 0,300 + 2 020,06 × 0,070 + 907,65 × 0,050  

= 816,36 g/kWh

                                           

   9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

2.2. Data for råeksos fra en totaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 11) utføres beregningene først for sekvens 1 og utvides deretter til 
den andre prøvingssekvensen ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 11 — Forsøksdata for en totaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2

Motorturtall min−1 9 500 2 800

Effekt kW 2,31 0

Belastning % 100 0

Vektfaktorer — 0,9 0,1

Barometertrykk kPa 100,3 100,3

Lufttemperatur °C 25,4 25

Relativ luftfuktighet % 38,0 38,0

Absolutt luftfuktighet gH20/kgair 7,742 7,558

CO tørr ppm 37 086 16 150

NOx våt ppm 183 15

HC våt ppmC1 14 220 13 179

CO2 tørr % Vol. 11,986 11,446

Drivstoffets massestrøm kg/h 1,195 0,089

Drivstoffets H/C-forhold α — 1,85 1,85

Drivstoffets O/C-forhold β 0 0
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2.2.1 Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

 Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis:

           kw = kw,r =                                                   
1

                             
1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2 [tørr]) - 0,01 × % H2 [tørr] + kw2

 der:

                       H2 [tørr] =  
0,5 × α × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2 [tørr])

                                                        % CO [tørr] + (3 × % CO2 [tørr])

                          H2 [tørr] =  
0,5 × 1,85 × 3,7086 × (3,7086 + 11,986) 

= 1,357 %
                                                               3,7086 + (3 × 11,986) 

                                                        kw2 =
           1,608 × Ha

                                                                  1 000 + (1,608 × Ha)

                                                 kw2 =           
1,608 × 7,742        

= 0,012
                                                           1 000 + (1,608 × 7,742) 

               kw = kw,r =                                                
   1           

                              = 0,874

                             
   1 + 1,85 × 0,005 × (3,7086 + 11,986) − 0,01 × 1,357 + 0,012

CO [våt] = CO [tørr] × kw = 37 086 × 0,874 = 32 420 ppm

CO2[våt] = CO2 [tørr] × kw = 11,986 × 0,874 = 10,478 % Vol

Tabell 12 — CO- og CO2-verdier på våt basis ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

H2 tørr % 1,357 0,543

kw2 — 0,012 0,012

kw — 0,874 0,887

CO våt Ppm 32 420 14 325

CO2 våt % 10,478 10,153

2.2.2. HC-utslipp

   HCmass =   
MWHC    

×                                                               
1
                                 × % conc × GFUEL × 1 000

                 
MWFUEL     {(% CO2 [våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

der:

MWHC = MWFUEL

MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 = 13,876

         HCmass =  
13,876 

 ×                         
1
                          × 1,422 × 1,195 × 1 000 = 112,520 g/h

                        13,876      (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 
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Tabell 13 — HC-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

HCmass 112,520 9,119

2.2.3. NOx-utslipp

 Korreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp er lik 1 for totaktsmotorer:

NOxmass =  
MWNOx 

×                                     
1                                   

× % conc × KH × GFUEL × 1 000
               MWFUEL    {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

     NOxmass =   
46,01  

×                          
1
                        × 0,0183 × 1 × 1,195 × 1 000 = 4,800 g/h

                     13,876     (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 14 — NOx-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

NOxmass 4,800 0,034

2.2.4. CO-utslipp

   COmass =
    MWCO

   ×                                         
1
                                 × % conc × GFUEL × 1 000

                  MWFUEL     {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

       COmass =  
28,01

  ×                          
1
                        × 3,2420 × 1,195 × 1 000 = 517,851 g/h

                    13,876      (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 15 — CO-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser-{}-

Sekvens 1 2

COmass 517,851 20,007

2.2.5. CO2-utslipp

    CO2mass =  
MWCO2  

×                                     
1
                                     × % conc × GFUEL × 1 000

                   
MWFUEL    {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

     CO2mass =   
44,01

 ×                          
1
                         × 10,478 × 1,195 × 1 000 = 2 629,658 g/h

                    13,876     (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 16 — CO2-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

CO2mass 2 629,658 222,799

2.2.6. Spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

   

                                                          Enkeltgass = 

WF

WF
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Tabell 17 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer i to prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

HCmass g/h 112,520 9,119

NOxmass g/h 4,800 0,034

COmass g/h 517,851 20,007

CO2mass g/h 2 629,658 222,799

Effekt PII kW 2,31 0

Vektfaktorer WFi — 0,85 0,15

HC = 
112,52 × 0,85 + 9,119 × 0,15

 = 49,4 g/kWh
                                                      2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

NOx = 
4,800 × 0,85 + 0,034 × 0,15

 = 2,08 g/kWh
                                                      2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

CO = 
517,851 × 0,85 + 20,007 × 0,15 

= 225,71 g/kWh
                                                   2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

CO2 = 
2 629,658 × 0,85 + 222,799 × 0,15 

= 1 155,4 g/kWh
                                                   2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

2.3. Data for fortynnet råeksos fra en firetaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 18) utføres beregningene først for sekvens 1 og utvides deretter til 
de andre prøvingssekvensene ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 18 — Forsøksdata for en firetaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Motorturtall min−1 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 2 100

Effekt kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0

Belastning % 100 75 50 25 10 0

Vektfaktorer — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

Barometertrykk kPa 980 980 980 980 980 980

Innsugingsluftens 
temperatur(1)

°C 25,3 25,1 24,5 23,7 23,5 22,6

Innsugingsluftens 
relative fuktighet(1)

% 19,8 19,8 20,6 21,5 21,9 23,2

Innsugingsluftens 
absolutte fuktighet(1)

gH20/
kgair

4,08 4,03 4,05 4,03 4,05 4,06

CO tørr ppm 3 681 3 465 2 541 2 365 3 086 1 817

NOx våt ppm 85,4 49,2 24,3 5,8 2,9 1,2

HC våt ppm C1 91 92 77 78 119 186

CO2 tørr % Vol 1,038 0,814 0,649 0,457 0,330 0,208
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Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO tørr (bakgrunn) ppm 3 3 3 2 2 3

NOx våt (bakgrunn) ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

HC våt (bakgrunn) ppm C1 6 6 5 6 6 4

CO2 tørr (bakgrunn) % Vol 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,040

Massestrøm for 
fortynnet eksos 
GTOTW

kg/h 625,722 627,171 623,549 630,792 627,895 561,267

Drivstoffets H/C-
forhold α

— 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Drivstoffets O/C-
forhold β

0 0 0 0 0 0

(1) Forholdene for fortynningsluft er lik forholdene for innsugingsluft.

2.3.1. Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis.

For fortynnet eksos:

                                     kw = kw,e,2 = (           1 − kw1             )
                                                      

  1 + 
α × % CO2 [tørr]

                                                                      

 200

der:

                        kw1 =       
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

                                 1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

                         DF =                                    
13,4

                                  % concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

                                   DF =
                    13,4                  

 = 9,465
                                            1,038 + (3 681 + 91) × 10−4 

             kw1 =
      1,608 × [4,08 × (1     − 1/9,465) + 4,08 × (1/9,465)]     

= 0,007
                      1 000 + 1,608 × [4,08 × (1 − 1/9,465) + 4,08 × (1/9,465)]

                               kw = kw,e,2 = (         1 − 0,007   ) = 0,984

                                                 
  1 + 

1,85 × 1,038

                                                               

200

                    CO [våt] = CO [tørr] × kw = 3 681 × 0,984 = 3 623 ppm

                    CO2 [våt] = CO2 [tørr] × kw = 1,038 × 0,984 = 1,0219 %
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Tabell 19 — CO- and CO2-verdier på våt basis for fortynnet eksos for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

DF — 9,465 11,454 14,707 19,100 20,612 32,788

kw1 — 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

kw — 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992

CO våt ppm 3 623 3 417 2 510 2 340 3 057 1 802

CO2 våt % 1,0219 0,8028 0,6412 0,4524 0,3264 0,2066

For fortynningsluften:

kw,d = 1 − kw1

der faktoren kw1 er lik den som allerede er beregnet for den fortynnede eksosen.

kw,d = 1 − 0,007 = 0,993

CO [våt] = CO [tørr] × kw = 3 × 0,993 = 3 ppm

CO2 [våt] = CO2 [tørr] × kw = 0,042 × 0,993 = 0,0421 % Vol

Tabell 20 — CO- og CO2-verdier på våt basis for fortynningsluften for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Kw1 — 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Kw — 0,993 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994

CO våt ppm 3 3 3 2 2 3

CO2 våt % 0,0421 0,0405 0,0403 0,0398 0,0394 0,0401

2.3.2. HC-utslipp

HCmass = u × concc × GTOTW

der:

u = 0,000478 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1-1/DF)

concc = 91 − 6 × (1−1/9,465) = 86 ppm

HCmass = 0,000478 × 86 × 625,722 = 25,666 g/h

Tabell 21 — HC-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963
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2.3.3. NOx-utslipp

Korreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp skal beregnes på følgende måte:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × Ha − 0,862 × 10−3 × Ha
2

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × 4,8 − 0,862 × 10−3 × (4,08)2 = 0,79

Tabell 22 — Fuktighetskorreksjonsfaktor KH for NOx-utslipp for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

KH 0,793 0,791 0,791 0,790 0,791 0,792

NOxmass = u × concc × KH × GTOTW

der:

u = 0,001587 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 85 − 0 × (1−1/9,465) = 85 ppm

NOxmass = 0,001587 × 85 × 0,79 × 625,722 =67,168 g/h

Tabell 23 — NOx-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

NOxmass 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

2.3.4. CO-utslipp

COmass = u × concc × GTOTW

der:

u = 0,000966 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 3 622 − 3 × (1−1/9,465) = 3 620 ppm

COmass = 0,000966 × 3 620 × 625,722 = 2 188,001 g/h

Tabell 24 — CO-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

COmass 2 188,001 2 068,760 1 510,187 1 424,792 1 853,109 975,435
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2.3.5. CO2-utslipp

CO2mass = u × concc × GTOTW

der:

u = 15,19 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 1,0219 − 0,0421 × (1−1/9,465) = 0,9842 % Vol

CO2mass = 15,19 × 0,9842 × 625,722 = 9 354,488 g/h

Tabell 25 — CO2-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO2mass 9 354,488 7 295,794 5 717,531 3 973,503 2 756,113 1 430,229

2.3.6.  Spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

                                                    Enkeltgass =

Tabell 26 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer for forskjellige prøvingssekvenser-{}-

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass g/h 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963

NOxmass g/h 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

COmass g/h 2 188,001 2 068,760 1 510,187 1 424,792 1 853,109 975,435

CO2mass g/h 9 354,488 7 295,794 5 717,531 3 973,503 2 756,113 1 430,229

Effekt Pi kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0

Vektfaktorer WFI — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

HC =
  25,666 × 0,090 + 25,993 × 0,200 + 21,607 × 0,290 + 21,850 × 0,300 + 34,074 × 0,070 + 48,963 × 0,050 

 = 4,12 g/kWh

                    

13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

NOx =
   67,168 × 0,090 + 38,721 × 0,200 + 19,012 × 0,290 + 4,621 × 0,300 + 2,319 × 0,070 + 0,811 × 0,050

  = 3,42 g/kWh
                            13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

CO =  
2 188,001 × 0,09 + 2 068,760 × 0,2 + 1 510,187 × 0,29 + 1 424, 792 × 0,3 + 1 853, 109 × 0,07 + 975,435 × 0,05 

 = 271,15 g/kWh
                       13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

CO2 =
 9 354,488 × 0,09 + 7 295,794 × 0,2 + 5 717,531 × 0,29 + 3 973,503 × 0,3 + 2 756, 113 × 0,07 + 1 430,229 × 0,05  

= 887,53 g/kWh

                  

13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050 

WF

WF
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Tillegg 4

1. OVERHOLDELSE AV UTSLIPPSSTANDARDER

 Dette vedlegg får anvendelse bare på motorer med elektrisk tenning i trinn II.

1.1. Utslippsstandardene i vedlegg I nr. 4.2 for eksos for motorer i trinn 2 får anvendelse på motorenes utslipp i 
utslippsperioden fastsatt i dette tillegg.

1.2. For alle motorer i trinn 2 gjelder at såfremt alle prøvingsmotorer som representerer en motorfamilie, ved 
korrekt prøving etter framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv avgir utslipp som er lavere enn eller like 
høye som hver utslippsstandard for trinn 2 (eventuelt FEL-verdien (FEL = familieutslippsgrense)) for en 
gitt motorklasse etter multiplisering med forringelsesfaktoren fastsatt i dette tillegg, skal familien anses å 
overholde utslippsstandardene for vedkommende motorklasse. Dersom en prøvingsmotor som representerer 
en motorfamilie, avgir utslipp som overstiger minst én av utslippsstandardene (eventuelt FEL-verdien (FEL 
= familieutslippsgrense)) for en gitt motorklasse etter multiplisering med forringelsesfaktoren fastsatt i dette 
tillegg, skal familien anses ikke å overholde utslippsstandardene for vedkommende motorklasse.

1.3. Produsenter av motorer i små serier kan eventuelt bruke forringelsesfaktorene for HC+NOx og CO i tabell 1 
eller 2 i dette nummer, eller de kan beregne forringelsesfaktorer for HC+NOx og CO etter framgangsmåten 
beskrevet i nr. 1.3.1. For teknologier som ikke omfattes av tabell 1 og 2 i dette nummer, skal produsenten 
bruke framgangsmåten beskrevet i nr. 1.4 i dette tillegg.

Tabell 1: Fastsatte forringelsesfaktorer for motorer til håndholdte maskiner fra produsenter av motorer i 
små serier, HC+NOx og CO

Motorklasse Totaktsmotorer Firetaktsmotorer Motorer med 
etter- 

behandling
HC + NOx CO HC + NOx CO

SH:1 1,1 1,1 1,5 1,1 Forringelses- 
faktorene skal 
beregnes ved 
hjelp av forme-
len i nr. 1.3.1

SH:2 1,1 1,1 1,5 1,1

SH:3 1,1 1,1 1,5 1,1

Tabell 2: Fastsatte forringelsesfaktorer for motorer til ikke-håndholdte maskiner fra små produsenter, 
HC+NOx og CO

Motorklasse Motorer med sideventil Motorer med toppventil Motorer med 
etter- 

behandling
HC + NOx CO HC + NOx CO

SN:1 2,1 1,1 1,5 1,1 Forringelses-
faktorene 
skal beregnes 
ved hjelp av 
formelen i 
nr. 1.3.1

SN:2 2,1 1,1 1,5 1,1

SN:3 2,1 1,1 1,5 1,1

SN:4 1,6 1,1 1,4 1,1
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1.3.1. Formel for beregning av forringelsesfaktorer for motorer med etterbehandling:

DF = [(NE * EDF) − (CC * F)] / (NE − CC)

der:

DF = forringelsesfaktor

NE = utslippsnivåer for en ny motor oppstrøms for katalysatoren (g/kWh)

EDF = forringelsesfaktor for motorer uten katalysator i henhold til tabell 1

CC = mengde omdannet ved 0 timer i g/kWh

F = 0,8 for HC og 0,0 for NOx for alle motorklasser

F = 0,8 for CO for alle motorklasser

1.4. Produsentene skal bruke en fastsatt forringelsesfaktor eller eventuelt beregne en forringelsesfaktor for hvert 
regulert forurensende stoff for alle motorfamilier i trinn 2. Forringelsesfaktorene skal brukes ved prøvinger 
for typegodkjenning og ved prøvinger som foretas under produksjonsprosessen.

1.4.1. For motorer der de fastsatte forringelsesfaktorene i tabell 1 eller 2 ikke brukes, skal forringelsesfaktoren 
bestemmes på følgende måte:

1.4.1.1. På minst én prøvingsmotor som representerer den utførelsen som med størst sannsynlighet ventes å overstige 
utslippsstandardene for HC + NOx (eventuelt FEL-verdiene), og som er bygget på en måte som er representa-
tiv for de motorene som er produsert, foretas alle prøvinger for utslipp som er beskrevet i dette direktiv etter 
det antall timer som er nødvendig for å stabilisere utslippene.

1.4.1.2 Dersom mer enn én motor prøves, avrundes gjennomsnittsresultatet til samme antall desimaler som i den 
aktuelle standarden, uttrykt med ytterligere ett signifikant siffer.

1.4.1.3 Utslippsprøvingen skal gjentas etter at motoren har gjennomgått en aldringsprosess. Aldringsprosessen skal 
være utformet slik at den gjør det mulig for produsenten å forutsi sikkert hvordan motorens utslippsegenska-
per vil bli forringet ved bruk i løpet av sin levetid, idet det tas hensyn til den slitasje og annen forringelse som 
kan ventes ved normal bruk og som kan påvirke ytelsene med hensyn til utslipp. Dersom mer enn én motor 
prøves, avrundes gjennomsnittsresultatet til samme antall desimaler som i den aktuelle standarden, uttrykt 
med ytterligere ett signifikant siffer.

1.4.1.4. For hvert regulerte forurensende stoff divideres utslippene ved utløpet av utslippsperioden (hvis aktuelt, 
gjennomsnittlige utslipp) med de stabiliserte utslippene (hvis aktuelt, gjennomsnittlige utslipp) og rundes av 
til to signifikante sifre. Tallet som framkommer, skal være forringelsesfaktoren, men dersom det er mindre 
enn 1,00, skal forringelsesfaktoren være 1,0.

1.4.1.5. Dersom produsenten ønsker det, kan det legges inn ytterligere prøvingspunkter for utslipp mellom prøvings-
punktene for de stabiliserte utslippene og utslippsperioden. Dersom det legges inn mellomprøvinger, skal 
prøvingspunktene være jevnt fordelt gjennom utslippsperioden (pluss eller minus to timer), og ett prøvings-
punkt skal være plassert midt i utslippsperioden (pluss eller minus to timer.

 For hvert av de forurensende stoffene HC + NOx og CO skal det trekkes en rett linje mellom datapunkt-
ene, der den første prøvingen anses som nulltidspunktet, og minste kvadraters metode skal benyttes. 
Forringelsesfaktoren er de beregnede utslippene ved utløpet av utslippsperioden dividert med de beregnede 
utslippene ved nulltidspunktet.

1.4.1.6. De beregnede forringelsesfaktorene kan omfatte familier ut over den de opprinnelig ble beregnet for, for-
utsatt at produsenten før typegodkjenningen, på en måte som den nasjonale godkjenningsmyndigheten kan 
godta, godtgjør at de aktuelle motorfamiliene har en utforming og anvender teknologi som gjør det rimelig 
å vente at de har tilsvarende forringelsesegenskaper med hensyn til utslipp.
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 En ikke-uttømmende liste med inndelinger basert på utforming og anvendt teknologi er gitt nedenfor:

– konvensjonelle totaktsmotorer uten etterbehandlingssystem,

– konvensjonelle totaktsmotorer med keramisk katalysator med samme aktive materiale og ladning, og 
med samme antall kanaler per cm2,

– konvensjonelle totaktsmotorer med metallkatalysator med samme aktive materiale og ladning, samme 
substrat og samme antall kanaler per cm2,

– totaktsmotorer med et lagdelt spylesystem,

– firetaktsmotorer med katalysator (som definert ovenfor) med samme ventilteknologi og identisk smøre-
system,

– firetaktsmotorer uten katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem.

2. UTSLIPPSPERIODER FOR MOTORER I TRINN 2

2.1. Produsentene skal angi hvilken utslippsperiodekategori som gjelder for den enkelte motorfamilie på typegod-
kjenningstidspunktet. Kategorien skal være den som ifølge motorprodusenten best avspeiler den forventede 
levetiden for det utstyret motorene ventes montert i. Produsenten skal oppbevare relevante data som under-
bygger valget av utslippsperiodekategori for hver motorfamilie. Dataene skal på anmodning framlegges for 
godkjenningsmyndigheten.

2.1.1. For motorer til håndholdte maskiner: Produsenten skal velge en utslippsperiodekategori fra tabell 1.

Tabell 1: Utslippsperiodekategorier for motorer til håndholdte maskiner (timer)

Kategori 1 2 3

Klasse SH:1 50 125 300

Klasse SH:2 50 125 300

Klasse SH:3 50 125 300

2.1.2. For motorer til ikke-håndholdte maskiner: Produsenten skal velge en utslippsperiodekategori fra tabell 2.

Tabell 2: Utslippsperiodekategorier for motorer til ikke-håndholdte maskiner (timer)

Kategori 1 2 3

Klasse SN:1 50 125 300

Klasse SN:2 125 250 500

Klasse SN:3 125 250 500

Klasse SN:4 250 500 1 000

2.1.3. Produsenten skal godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at den angitte utslippsperioden er den rette.
Dataene som skal underbygge produsentens valg av utslippsperiodekategori for en gitt motorfamilie kan 
omfatte, men er ikke begrenset til:

– undersøkelser av levetiden for utstyret som de aktuelle motorene er montert i,

– tekniske vurderinger av motorer som er eldet ved normal bruk for å fastslå når ytelsene forringes så mye 
at det påvirker brukbarheten og/eller driftssikkerheten i så stor grad at de må overhales eller byttes ut,
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– garantibeviser og garantitider,

– markedsføringsmateriale om motorens levetid,

– rapporter fra kunder om motorsvikt og

– tekniske vurderinger av levetiden, i timer, for bestemte motorteknologier, motormaterialer eller motor-
konstruksjoner.»

5. Tidligere vedlegg IV blir vedlegg V og det gjøres følgende endringer:

 Nye overskrifter skal lyde:

«TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED  
GODKJENNINGSPRØVINGER OG VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

 REFERANSEDRIVSTOFF FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING TIL 
 IKKE-VEIGÅENDE MOBILE MASKINER (1)»

 I tabellraden «Nøytraliseringstall» skal ordet «minimum» i kolonne 2 erstattes med ordet «maksimum». Ny tabell 
og nye fotnoter skal lyde:

 «REFERANSEDRIVSTOFF FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING TIL IKKE-VEIGÅENDE 
MOBILE MASKINER (1)

Merk: Drivstoffet for totaktsmotorer er en blanding av smøreolje og bensinen som er spesifisert nedenfor. 
Drivstoff/olje-forholdet skal følge produsentens anbefalinger som spesifisert i vedlegg IV nr. 2.7.

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode Offentliggjøring
Minimum Maksimum

Teoretisk oktantall (RON) 95,0 — EN 25164 1993

Motoroktantall (MON) 85,0 — EN 25163 1993

Densitet ved 15 °C kg/m3 748 762 ISO 3675 1995

Damptrykk etter Reid-metoden kPa 56,0 60,0 EN 12 1993

Destillasjon —

Startkokepunkt °C 24 40 EN-ISO 3405 1988

— Fordampet ved 100 °C % v/v 49,0 57,0 EN-ISO 3405 1988

— Fordampet ved 150 °C % v/v 81,0 87,0 EN-ISO 3405 1988

— Sluttkokepunkt °C 190 215 EN-ISO 3405 1988

Rest % — 2 EN-ISO 3405 1988

Hydrokarbonanalyse — —

— Alkener % v/v — 10 ASTM D 1319 1995

— Aromater % v/v 28,0 40,0 ASTM D 1319 1995

— Benzen % v/v — 1,0 EN 12177 1998

— Mettede forbindelser % v/v — rester ASTM D 1319 1995

Karbon/hydrogen-forhold rapport rapport

Oksidasjonsstabilitet(2) min. 480 — EN-ISO 7536 1996

Oksygeninnhold % m/m — 2,3 EN 1601 1997
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Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode Offentliggjøring
Minimum Maksimum

Guminnhold mg/ml — 0,04 EN-ISO 6246 1997

Svovelinnhold mg/kg — 100 EN-ISO 14596 1998

Kobberkorrosjon ved 50 °C — 1 EN-ISO 2160 1995

Blyinnhold g/l — 0,005 EN 237 1996

Fosforinnhold g/l — 0,0013 ASTM D 3231 1994

Merknad 1: Verdiene i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i 
ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbin-
delse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en 
minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstediffe-
ransen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av statistiske grunner, 
bør drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 
2R, og på en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdier skal angis. Dersom det er nød-
vendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 
anvendes.

Merknad 2: Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som vanligvis brukes til å stabilisere 
bensinstrømmen på raffinerier, rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer må ikke tilset-
tes.»

6. Tidligere vedlegg V blir vedlegg VI.

7. Tidligere vedlegg VI blir vedlegg VII og det gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

— Ny overskrift skal lyde:

«Tillegg 1

PRØVINGSRESULTATER FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING»

— Nr. 1.3.2 skal lyde:

«1.3.2. Opptatt effekt ved angitte turtall (som oppgitt av produsenten):

Utstyr

Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige 
motorturtall(*), idet det tas hensyn til tillegg 3 i 

dette vedlegg

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Totalt

(*) Må ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.».
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— Nr. 1.4.2 skal lyde:

«1.4.2. Motoreffekt(*)

Vilkår

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Høyeste effekt målt under prøvingen (PM) 
(kW) (a)

Samlet effekt opptatt av utstyr som drives av 
motoren i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg 
eller nr. 2.8 i vedlegg III (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt som angitt i vedlegg I nr. 2.4 
(kW) (c)

c = a + b

___________________

(*)    Ukorrigert effekt målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.»

— I nr. 1.5 gjøres følgende endringer:

«1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Belastning %

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige 
motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

10 (ved behov)

25 (ved behov)

50

75

100

1.5.2. Utslippsresultater fra prøvingssyklusen:».

b) Nytt tillegg 2 skal lyde:

«Tillegg 2

PRØVINGSRESULTATER FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING

1. OPPLYSNINGER OM GJENNOMFØRINGEN AV PRØVINGEN(E)(*):

1.1. Oktantall

1.1.1. Oktantall:

1.1.2. Oppgi prosentandel olje i blandingen dersom smøremiddel og bensin er blandet (f.eks. for en totakts-
motor):

1.1.3. Bensinens densitet for firetaktsmotorer og bensin/olje-blandingens densitet for totaktsmotorer:

(*) Dersom prøvingen gjelder flere representative motorer, skal det gis opplysninger for hver motor.
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1.2. Smøremiddel

1.2.1. Merke(r):

1.2.2. Type(r):

1.3. Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

1.3.1. Liste og særskilte kjennetegn:

1.3.2. Opptatt effekt ved angitt turtall (som oppgitt av produsenten):

Utstyr
Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige 

motorturtall(*), idet det tas hensyn til tillegg 3 i dette 
vedlegg

Utstyr Nominelt

Totalt

(*) Skal ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.

1.4. Motorytelse

1.4.1. Turtall:

Tomgang: min-1

Mellomturtall: min-1

Nominelt turtall: min-1

1.4.2. Motorturtall(*)

Vilkår

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Høyeste effekt målt under prøvingen (PM) (kW) 
(a)

Samlet effekt opptatt av utstyr som drives av 
motoren i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg eller 
nr. 2.8 i vedlegg III (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt i henhold til vedlegg I nr. 2.4 
(kW) (c)

c = a + b

(*) Ukorrigert effekt målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.
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1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Belastning %

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige 
motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt turtall (ved 
behov)

10 (ved behov)

25 (ved behov)

50

75

100

1.5.2. Utslippsresultater fra prøvingssyklusen:

CO: g/kWh

HC: g/kWh

NOx: g/kWh».

c) Nytt tillegg 3 skal lyde:

«Tillegg 3

UTSTYR OG HJELPEUTSTYR SOM SKAL VÆRE MONTERT UNDER PRØVINGEN AV 
 MOTOREFFEKTEN

Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

1 Innsugingssystem

Innsugingsmanifold Ja, standardutstyr

Kontrollsystem for utslipp av veivhusgasser Ja, standardutstyr

Kontrollinnretninger for doble 
innsugingsmanifolder

Ja, standardutstyr

Luftstrømningsmåler Ja, standardutstyr

Luftinnsugingskanaler Ja(a)

Luftfilter Ja(a)

Innsugingslyddemper Ja(a)

Hastighetsbegrenser Ja(a)

2 Innretning for induksjonsoppvarming av 
innsugingsmanifolden

Ja, standardutstyr. Om mulig skal denne innstilles 
i gunstigste posisjon

3 Eksosanlegg

Eksosrenseinnretning Ja, standardutstyr

Eksosmanifold Ja, standardutstyr

Forbindelsesrør Ja(b)

Lyddemper Ja(b)

Eksosrør Ja(b)

Motorbrems Nei(c)

Overlader Ja, standardutstyr
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

4 Drivstoffpumpe Ja, standardutstyr(d)

5 Karbureringsutstyr

Forgasser Ja, standardutstyr

Elektronisk kontrollsystem, luftstrømningsmåler 
osv.

Ja, standardutstyr

Utstyr til gassmotorer

Trykkreduksjonsventil Ja, standardutstyr

Fordamper Ja, standardutstyr

Blander Ja, standardutstyr

6 Drivstoffinnsprøytingsutstyr (bensin og diesel)

Forfilter Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk

Filter Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk

Pumpe Ja, standardutstyr

Høytrykksrør Ja, standardutstyr

Innsprøytingsdyse Ja, standardutstyr

Luftinnsugingsventil Ja, standardutstyr(e)

Elektronisk kontrollsystem, luftstrømningsmåler 
osv.

Ja, standardutstyr

Regulator/kontrollsystem Ja, standardutstyr

Automatisk stopp ved full belastning 
for reguleringsinnretningen avhengig av 
atmosfæriske forhold

Ja, standardutstyr

7 Væskekjølingsutstyr

Radiator Nei

Vifte Nei

Viftehus Nei

Vannpumpe Ja, standardutstyr(f)

Termostat Ja, standardutstyr(g)

8 Luftkjøling

Hus Nei(h)

Vifte Nei(h)

Innretning for temperaturregulering Nei

9 Elektrisk utstyr

Generator Ja, standardutstyr(i)

Fordeler Ja, standardutstyr

Spole(r) Ja, standardutstyr

Kabling Ja, standardutstyr

Tennplugg(er) Ja, standardutstyr

Elektronisk kontrollsystem, herunder 
bankeføler/tenningsforsinkelse

Ja, standardutstyr
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

10 Overlader

Kompressor drevet enten direkte av motoren 
og/eller av eksosen

Ja, standardutstyr

Ladeluftkjøler Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk(j)(k)

Kjølevæskepumpe eller vifte (motordrevet) Nei(h)

Kontrollinnretning for kjølevæskegjennomstrø
mning

Ja, standardutstyr

11 Hjelpevifte i prøvebenk Ja, ved behov

12 Forurensningsreduserende innretning Ja, standardutstyr(l)

13 Startutstyr Utstyr i prøvebenk

14 Smøreoljepumpe Ja, standardutstyr

(a) Det komplette innsugingssystemet skal være montert som fastsatt for den tilsiktede anvendelsen i følgende tilfeller:
 når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten,
 ved motorer med elektrisk tenning uten overladning,
 når produsenten anmoder om det.
 I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det skal kontrolleres at innsugingstrykket ikke varierer med mer enn 

100 Pa i forhold til den øvre grense produsenten har angitt for rent luftfilter.
(b) Det komplette eksosanlegget skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller:
 når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten,
 ved motorer med elektrisk tenning uten overladning,
 når produsenten anmoder om det.
 I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, forutsatt at det målte trykket ikke varierer med mer enn 1 000 Pa i forhold 

til den øvre grense produsenten har angitt.
(c) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon.
(d) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den aktuelle bruken (særlig når et 

«drivstoffretursystem» brukes).
(e) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. Regulatoren eller driv-

stoffinnsprøytingssystemet kan inneholde andre innretninger som kan påvirke mengden av innsprøytet drivstoff.
(f) Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av en ekstern krets, 

forutsatt at trykktapet for denne kretsen og trykket ved inntaket til pumpen er tilnærmelsesvis det samme som for motorens 
kjølesystem.

(g) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.
(h) Dersom kjøleviften er montert under prøvingen, skal effekten dette utstyret opptar, legges til resultatet, unntatt for kjølevifter 

som er montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer. Effekten skal bestemmes ved turtallene som brukes i prøvingen, 
enten ved beregning ut fra standardspesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger.

(i) Generatorens minimumseffekt: Generatorens elektriske effekt skal begrenses til effekten som kreves for å drive hjelpeutstyr 
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Dersom tilkopling av et batteri er nødvendig, skal et fulladet batteri i god stand 
brukes.

(j) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte, men dersom produsenten foretrekker 
det, kan et prøvebenksystem erstatte luftkjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres med høyeste trykkfall 
og laveste temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvebenken i samsvar med produsentens angivelser.

(k) Disse kan for eksempel omfatte resirkuleringssystem for avgasser (EGR-system), katalysator, termisk reaktor, sekundært 
lufttilførselssystem og system for å hindre drivstoffavdamping.

(l) Prøvebenken skal forsyne elektriske og andre startsystemer med kraft.
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8. Tidligere vedlegg VII-X blir vedlegg VIII-XI.

9. Nytt vedlegg XII skal lyde:

«VEDLEGG XII

ANERKJENNELSE AV ALTERNATIVE TYPEGODKJENNINGER

1. Følgende typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker anses som likeverdige med en 
godkjenning i henhold til dette direktiv for motorer av kategori A, B og C som definert i artikkel 9 nr.2:

1.1. Direktiv 2000/25/EF.

1.2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF som oppfyller kravene fastsatt for trinn A eller B 
med hensyn til artikkel 2 og nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 91/542/EØF, 
eller reglement nr. 49, endringsserie 02, rettelse 1/2 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 
Europa.

1.3. Typegodkjenningsdokumenter i henhold til reglement nr. 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommi-
sjon for Europa.

2. For motorkategori D, E, F og G (trinn II) som definert i artikkel 9 nr. 3 anerkjennes følgende typegodkjen-
ninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold til 
dette direktiv:

2.1. Godkjenninger i henhold til direktiv 2000/25/EF, trinn II.

2.2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 99/96/EF, som er i samsvar med 
kravene til trinn A, B1, B2 eller C fastsatt i artikkel 2 og i nr. 6.2.1 i vedlegg I.

2.3. Reglement nr. 49, endringsserie 03 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.

2.4. Typegodkjenninger for trinn B i henhold til reglement nr. 96 nr. 5.2.1 i endringsserie 01 fra De forente 
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.».
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BESLUTNING NR. 185

av 27. juni 2002

om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning nr. 170 av 11. juni 
1998 (utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning 

(EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972)(*)

(2003/148/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR 
VANDREARBEIDERE HAR —

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

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(1), som pålegger den å utarbeide 
blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter som er nødvendige 
for anvendelsen av forordningene(2),

under henvisning til beslutning nr. 153 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordningene 
(E 001, E 103-E 127)(3),

under henvisning til beslutning nr. 170 om utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og 
artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Blankettene bør tilpasses for å ta hensyn til endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

2) Den nåværende utformingen av blankett E 108 som er gjengitt i beslutning nr. 153, gjør det ikke mulig 
for institusjonen på bostedet å underrette den kompetente institusjon om opphør av rett til ytelser ved 
sykdom for både pensjonisten og de medlemmer av hans eller hennes familie som er bosatt i en annen 
medlemsstat enn den kompetente staten.

3) Endringen av blankett E 108 krever visse endringer av beslutning nr. 170 for å tilpasse den til den nye 
funksjonen for blankett E 108.

4) Blankett E 121 er gyldig i ett år når den utstedes av tyske, franske, italienske og portugisiske 
institusjoner og gjelder bare anvendelsen av artikkel 30 og ikke artikkel 29 i forordning (EØF) 
nr. 574/72 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING

1. Blankett E 108 som er gjengitt i beslutning nr. 153, skal erstattes med vedlagte blankett.

2. Beslutning nr. 170 endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning.

3. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dag den 
vedtas av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

 President for Den administrative  
 kommisjon

 Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR

2005/EØS/58/35

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 1.3.2003, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2003 av 
7. november 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 31.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s.  1.
(3) EFT L 244 av 19.9.1994, s. 22.
(4) EFT L 275 av 10.10.1998, s. 40.
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VEDLEGG

I beslutning nr. 170 gjøres følgende endringer:

a) I artikkel 1 del «I. OVERSIKTEN FASTSATT VED ARTIKKEL 94 NR. 4 Arbeidstakeres og selvstendig 
næringsdrivendes familiemedlemmer» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. 3 skal lyde:

«3. Den kompetente institusjon eller institusjonen på bostedet, alt ettersom, skal underrette institusjonen på 
bostedet eller den kompetente institusjon om suspensjon eller bortfall av retten til naturalytelser ved å 
sende den to eksemplarer av blankett E 108 med del A utfylt. Etter å ha fylt ut blankettens del B, sender 
den institusjonen som har mottatt blanketten, ett eksemplar tilbake til den institusjonen som har sendt 
blanketten.»

 ii) I nr. 4 blir nåværende bokstav c) og d) til bokstav e) og f) og ny bokstav d) skal lyde:

«d) datoen for suspensjon eller bortfall av retten som institusjonen på bostedet meddeler den kompetente 
institusjon. Denne datoen skrives inn i blankett E 108 og er den dato da blankett E 109 utløper.»

iii) Nr. 5 skal lyde:

«5. Institusjonen på bostedet skal holde listen à jour på grunnlag av egne opplysninger eller opplysningene fra 
de kompetente institusjoner om ervervelse av rett (blankett E 109) eller suspensjon eller bortfall av retten 
(blankett E 108), og idet det tas hensyn til at blankett E 109 som utstedes av tyske, franske, italienske eller 
portugisiske institusjoner er gyldige i bare ett år etter at de ble utstedt, uten at det berører blanketten som 
gjør det mulig å oppheve retten til ytelser dersom det inntreffer omstendigheter som i henhold til disse 
staters lovgivning medfører suspensjon eller bortfall av retten til ytelser.»

b) I artikkel 1 del «II. OVERSIKTEN FASTSATT VED ARTIKKEL 95 NR. 4 Pensjonister og/eller deres 
familiemedlemmer» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. 3 skal lyde:

  «Den kompetente institusjon eller institusjonen på bostedet, alt ettersom, skal underrette den kompetente 
institusjon eller institusjonen på bostedet om suspensjon eller bortfall av retten til naturalytelser ved å sende to 
eksemplarer av blankett E 108 med del A utfylt. Etter å ha fylt ut blankettens del B skal den institusjonen som 
har mottatt blanketten, sende ett eksemplar tilbake til den institusjonen som har sendt blanketten.

  Når blankett E 108 suspenderer eller opphever blankett E 121, skal den på samme måte som blankett E 
121 utstedes til den enkelte person, og dersom flere blanketter E 121 for medlemmer av samme familie 
suspenderes eller oppheves, skal det utstedes like mange blanketter E 108 som blanketter E 121, selv om 
datoen for suspensjon eller bortfall er den samme eller de berørte personene hører inn under samme institusjon 
på bostedet.»

 ii) I nr. 4 blir nåværende bokstav c) og d) til bokstav e) og f) og ny bokstav d) skal lyde:

«d) datoen for suspensjon eller bortfall av retten som institusjonen på bostedet meddeler den kompetente 
institusjon. Denne datoen skrives inn i blankett E 108 og er den dato da blankett E 121 utløper.»

iii) Nr. 5 skal lyde:

«5. Institusjonen på bostedet skal holde listen à jour på grunnlag av sine egne opplysninger eller 
opplysningene fra den institusjon som utbetaler pensjonen eller den kompetente syketrygdinstitusjon i 
den stat som utbetaler pensjonen, om ervervelse av rett (blankett E 121) eller suspensjon eller bortfall 
av retten til ytelser (blankett E 108), og idet det tas hensyn til at blankett E 121 som utstedes av tyske, 
franske, italienske eller portugisiske institusjoner i tilfeller der pensjonistens familiemedlemmer er 
bosatt i en annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat der pensjonisten er bosatt (artikkel 30 i 
forordning (EØF) nr. 574/72), uten at det berører blanketten som gjør det mulig å oppheve retten til ytelser 
dersom det inntreffer omstendigheter som i henhold til disse staters lovgivning medfører suspensjon eller 
bortfall av retten til ytelser.»





 
 Se veiledningen på baksiden DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

          Forordninger om trygd  
                          EØS(*)   E 108   (1) 
 

MELDING OM SUSPENSJON ELLER OPPHØR AV RETT TIL NATURALYTELSER VED SYKDOM, SVANGERSKAP 
ELLER FØDSEL 

Personer bosatt i en annen stat enn den kompetente stat  

Forordning (EØF) nr. 1408/71: artikkel 19.1.a og 2; artikkel 25.3.i; artikkel 26.1; artikkel 28.1.a og artikkel 29.1.a 
Forordning (EØF) nr. 574/72: artikkel 17.2 og 3; artikkel 27; artikkel 28; artikkel 29.5; artikkel 30; artikkel 94.4 og artikkel 95.4 

Den kompetente institusjon eller institusjonen på bostedet fyller ut blankettens del A og sender to eksemplarer av blanketten til 
institusjonen på bostedet eller til den kompetente institusjon (eventuelt gjennom kontaktorganet). Den institusjonen som har mottatt 
blanketten, fyller ut del B og sender snarest mulig ett eksemplar tilbake til den institusjonen som har sendt blanketten. 

A. Melding 
 

1.  Institusjonen som blanketten sendes til 

1.1.  Navn ................................................................................................................................................................................................. 

1.2.  Adresse(2) 

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

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

2.. 

  Arbeidstaker 

  Selvstendig næringsdrivende 

  Grensearbeider (arbeidstaker) 

  Grensearbeider (selvstendig næringsdrivende) 

  Arbeidsløs 

  Person som fremmer krav om pensjon 

  Pensjonist (ordning for arbeidstakere) 

  Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende) 

2.1.  Etternavn(2a) 

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

2.2.  Fornavn          Tidligere navn(2a)        Fødselsdato 

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

2.3.  Adresse i bostedsstaten(2) 

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

2.4.  Identifikasjonsnummer(2b)..................................................................................................................................................................  
 

3.  Familiemedlem (3) 

3.1.  Etternavn(2a) 

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

3.2.  Fornavn                Tidligere navn(2a)        Fødselsdato 

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

3.3.  Adresse i bostedsstaten(2) 

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

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

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

3.4.  Identifikasjonsnummer(2b)................................................................................................................................................................... 

4. Retten til ytelser bekreftet ved vår     deres   blankett.................... av (dato) ..................... er suspendert eller opphørt av følgende 
årsaker 

4.1.  Ovennevnte arbeidstakers/selvstendig næringsdrivendes trygdeforhold opphørte (dato).......................................................................... 
 
 

① 

 



   
 
4.2.   Ingen av arbeidstakerens/den selvstendig næringsdrivendes familiemedlemmer registrert hos dere har vært bosatt i vår     deres    

stat siden (dato) ...................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................  
4.3.   Ovennevnte pensjonists pensjon er suspendert eller bortfalt fra (dato).................................................................................................  
4.4.   Den stønadsberettigede nevnt i punkt 2 

eller 
  familiemedlemmet nevnt i punkt 3 
  har ikke vært bosatt i vår   dere    stat siden (dato) ....................................................................................  
  døde (dato).....................................................  

4.5.   familiemedlemmet nevnt i punkt 3 har ikke oppfylt de vilkår som er fastsatt i bostedsstatens lovgivning siden .....................................  
4.6.   (4) ..................................................................................................................................................................................................  
 
 

5.    Kompetent institusjon            Institusjon på bostedet 

5.1.  Navn ..................................................................................  Kodenummer(5)................................................................................. 

5.2.  Adresse(2).............................................................................................................................................................................................. 

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

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

5.3.  Stempel 

  5.4.   Dato 

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

  5.5.   Underskrift 

............................................................................................ 
 
B. Kvittering for mottakelse 
 
6. Vi mottok meldingen i del A (dato) .......................................................................................................................................................  
7.   Personen(e) nevnt i del A vil ikke lenger motta ytelser fra og med (dato)............................................................................................  

  Staðfest Vi bekrefter suspensjon eller opphør av rett til naturalytelser som oppført i punkt 4 fra og med (dato) ...................................  
 

8.    Institusjon på bostedet            Kompetent institusjon 

8.1.  Navn ................................................................................................................................................................................................. 

8.2.  Adresse(2) .......................................................................................................................................................................................... 

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

8.3.  Stempel 

  8.4.   Dato 

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

  8.5.   Underskrift 

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

VEILEDNING 
 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 



   
 

FOTNOTER  
 
(*) EØS-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde 

for Island, Liechtenstein og Norge. 

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

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 

(2a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

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

(2b) Oppgi det identifikasjonsnummer som brukes hos den kompetente myndighet. For italienske statsborgere oppgis trygdenummer og/eller «codice 
fiscale» dersom dette er mulig. 

(3) Fylles ut dersom opphøret eller suspensjonen av retten til ytelser gjelder familiemedlemmer. En blankett E 108 fylles ut for hvert av pensjonistens 
familiemedlemmer. 

(4) Dersom punkt 4.6. fylles ut, må grunnen til suspensjonen/opphøret oppgis med en av følgende bokstaver: 

a) Pensjonisten har begynt yrkesvirksomhet i bostedsstaten. 

b) Familiemedlemmet har begynt yrkesvirksomhet i bostedsstaten. 

c) Manglende avgiftsinnbetaling. 

d) … 

(5) Oppgis dersom det finnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/77/EF

av 16. september 2002

om konkurranse på markedene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 86 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om 
konkurranse på markedene for teletjenester(1), sist endret 
ved direktiv 1999/64/EF(2), har flere ganger blitt betyde-
lig endret. Ettersom det skal gjøres flere endringer, bør 
direktivet omformuleres av klarhetshensyn.

2)  Traktatens artikkel 86 pålegger Kommisjonen ansvaret 
for å sikre at medlemsstatene oppfyller sine forpliktelser 
i henhold til fellesskapsretten når det gjelder offentlige 
foretak og foretak med særretter eller eneretter. I hen-
hold til artikkel 86 nr. 3 kan Kommisjonen spesifisere 
og klargjøre de forpliktelser som følger av artikkelen og 
innenfor disse rammene fastsette de vilkår som er nød-
vendige for at Kommisjonen effektivt skal kunne utføre 
overvåkingsplikten som den pålegges i nevnte nummer.

3)  Ved direktiv 90/388/EØF ble medlemsstatene pålagt å 
avskaffe særretter og eneretter for tilbud av telekommu-
nikasjonstjenester, i første omgang andre tjenester enn 
taletelefoni, satellittjenester og mobilradiokommunika-
sjon, og deretter ble det gradvis innført full konkurranse 
på telekommunikasjonsmarkedet.

4)  En rekke andre direktiver på dette området er også vedtatt 
av Europaparlamentet og Rådet i henhold til traktatens 
artikkel 95, først og fremst med sikte på å opprette et 
indre marked for teletjenester ved å gjennomføre tilgang 
til åpne telenett og tilbud av leveringspliktige tjenester 
i et miljø med åpne og konkurransepregede markeder. 
Disse direktivene bør oppheves med virkning fra 25. juli 
2003, når de nye rammereglene for elektroniske kommu-
nikasjonsnett og -tjenester trer i kraft.

5)  De nye rammereglene for elektronisk kommunikasjon 
består av ett generelt direktiv, europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles  
 

 
 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (rammedirektivet)(3), og fire særdirektiver: 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 
2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester (tillatelsesdirektivet)(4), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang 
til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjons-
nett og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(5), euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 
2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter 
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(6) og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 
2002 om behandling av personopplysninger og person-
vern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (direkti-
vet om personvern og elektronisk kommunikasjon)(7).

6)  I lys av utviklingen i liberaliseringsprosessen og den 
gradvise åpningen av telekommunikasjonsmarkedene i 
Europa etter 1990, bør visse definisjoner som er brukt 
i direktiv 90/388/EØF og dets endringsdirektiver tilpas-
ses for å gjenspeile den seneste teknologiske utvikling 
på telekommunikasjonsområdet, eller erstattes for å ta 
hensyn til tilnærmingen som har formet informasjons-
teknologi-, medie- og telekommunikasjonssektoren de 
siste årene. Ordlyden i visse bestemmelser bør om mulig 
klargjøres slik at det blir enklere å anvende dem, samtidig 
som det eventuelt tas hensyn til de relevante direktivene 
vedtatt i henhold til traktatens artikkel 95 og erfarin-
gene fra gjennomføringen av direktiv 90/388/EØF, som 
endret.

7)  Dette direktiv viser til «elektroniske kommunikasjonstje-
nester» og «elektroniske kommunikasjonsnett» i stedet 
for de tidligere brukte betegnelsene «telekommunika-
sjonstjenester» og «telekommunikasjonsnett». Disse nye 
definisjonene er nødvendige for å ta hensyn til tilnær-
mingen og samle, under en enkelt definisjon, alle elek-
troniske kommunikasjonstjenester og/eller -nett som er 
knyttet til overføring av signaler via kabel, radio, optiske 
eller andre elektromagnetiske midler (dvs. faste og tråd-
løse nett, kabelfjernsynsnett, satellittnett). Overføring 
og kringkasting av radio- og fjernsynsprogrammer bør 
derfor anerkjennes som en elektronisk kommunikasjons- 
 
 
 
 
 

2005/EØS/58/36

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 249 av 17.9.2002, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 32.

(1) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 10. 
(2) EFT L 175 av 10.7.1999, s. 39. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7.
(6) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51.
(7) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
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 tjeneste, og nett som brukes til slik overføring og kring-
kasting bør på samme måte anerkjennes som elektroniske 
kommunikasjonsnett. Videre bør det gjøres klart at den 
nye definisjonen av elektroniske kommunikasjonsnett 
også omfatter fibernett som gir tredjemann mulighet til 
å overføre signaler med sitt eget utstyr for svitsjing eller 
ruting.

8)  I denne sammmenheng bør det gjøres klart at medlems-
statene (dersom de ikke allerede har gjort det) må fjerne 
eneretter og særretter for tilbydere av alle elektroniske 
kommunikasjonsnett, ikke bare de som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonstjenester, og de bør sikre at foretak har 
rett til å tilby slike tjenester, uten at det berører bestem-
melsene i direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF 
og 2002/22/EF. Definisjonen av elektroniske kommuni-
kasjonsnett bør også innebære at medlemsstatene ikke 
har tillatelse til å begrense en operatørs rett til å opprette, 
utvide og/eller tilby et kabelnett med begrunnelse i at slike 
nett også kan brukes til overføring av radio- og fjernsyns-
programmer. Særretter eller eneretter som begrenser bru-
ken av elektroniske kommunikasjonsnett til overføring 
og distribusjon av fjernsynssignaler strider særlig mot 
artikkel 86 nr. 1 sammenholdt med artikkel 43 (etable-
ringsrett) og/eller artikkel 82 bokstav b) i EF-traktaten, i 
den grad de medfører at et dominerende foretak tillates å 
begrense «produksjon, markeder eller teknisk utvikling til 
skade for forbrukerne». Dette berører imidlertid ikke de 
særlige regler medlemsstatene har vedtatt i samsvar med 
fellesskapsretten, og særlig i samsvar med rådsdirektiv 
89/552/EØF av 3. oktober 1989(1) om samordning av 
visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, 
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, endret 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF(2), som 
regulerer distribusjonen av audiovisuelle programmer 
beregnet på allmennheten.

9)  I henhold til forholdsmessighetsprinsippet bør medlems-
statene ikke lenger regulere tilbud av elektroniske kom-
munikasjonstjenester og opprettelse og tilbud av elek-
troniske kommunikasjonsnett gjennom en lisensordning, 
men gjennom en generell tillatelsesordning. Dette kreves 
også i direktiv 2002/20/EF, der det er fastsatt at elektro-
niske kommunikasjonstjenester eller -nett skal tilbys på 
grunnlag av en generell tillatelse, og ikke en lisens. En 
avvist part bør ha rett til å påklage en avgjørelse som 
hindrer vedkommende i å tilby elektroniske kommunika-
sjonstjenester eller -nett til et uavhengig organ og i siste 
instans til en domstol. Det er et grunnleggende prinsipp i 
fellesskapsretten at en person har rett til et effektivt retts-

vern dersom et statlig tiltak krenker rettigheter personen 
har i henhold til bestemmelsene i et direktiv.

10)  Offentlige myndigheter kan øve en dominerende inn-
flytelse på offentlige foretaks atferd, enten som følge 
av reglene som styrer foretaket, eller av måten eierinte-
ressene er fordelt på. Når medlemsstatene kontrollerer 
vertikalt integrerte nettoperatører som driver nett som 
er opprettet på grunnlag av særretter eller eneretter, bør 
disse medlemsstatene for å unngå mulige brudd på trak-
tatens konkurranseregler sikre at slike operatører som har 
en dominerende stilling på det berørte markedet, ikke 
forskjellsbehandler til fordel for sin egen virksomhet. 
Medlemsstatene bør derfor treffe alle nødvendige tiltak 
for å hindre all forskjellsbehandling mellom slike verti-
kalt integrerte operatører og deres konkurrenter.

11)  Dette direktiv bør også klargjøre prinsippet utledet 
av kommisjonsdirektiv 96/2/EF av 16. januar 1996 om 
endring av direktiv 90/388/EF med hensyn til mobil- og 
personkommunikasjon(3) ved å fastsette at medlems-
statene ikke bør gi eneretter eller særretter til bruk av 
radiofrekvenser, og at retten til å bruke slike frekvenser 
bør tildeles etter objektive framgangsmåter som sikrer 
likebehandling og innsyn. Dette bør ikke berøre særlige 
kriterier og framgangsmåter som medlemsstatene har 
vedtatt for å gi slike rettigheter til tilbydere av innholds-
tjenester for radio eller fjernsyn med sikte på å forfølge 
mål av allmenn interesse i samsvar med fellesskapsret-
ten.

12) Alle nasjonale ordninger i henhold til direktiv 2002/22/
EF med sikte på å dele nettokostnaden for leveringsplik-
tige tjenester skal bygge på objektive kriterier som sikrer 
innsyn og likebehandling, og skal være i samsvar med 
prinsippene om forholdsmessighet og minst mulig mar-
kedsvridning. Minst mulig markedsvridning innebærer 
at bidrag innkreves på en slik måte at det så langt mulig 
minsker virkningen av den økonomiske byrden på slutt-
brukerne, f.eks. ved at bidragene spres mest mulig.

13)  Når rettigheter og forpliktelser i henhold til internasjonale 
konvensjoner om opprettelse av internasjonale satellittor-
ganisasjoner ikke er forenlige med konkurransereglene i 
traktaten, bør medlemsstatene i samsvar med artikkel 307 
i EF-traktaten ta alle egnede skritt for å gjøre dem for-
enlige. Dette direktiv bør klargjøre denne forpliktelsen 
fordi det i artikkel 3 i direktiv 94/46/EF(4) bare kreves 
at medlemsstatene skal «oversende Kommisjonen» alle 
opplysninger de hadde om slike tilfeller av uforenlighet. 
Artikkel 11 i dette direktiv bør klargjøre medlemsstatenes 
forpliktelse til å fjerne alle begrensninger som fortsatt 
måtte gjelde på grunn av disse internasjonale konvensjo-
nene.

(1) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23.
(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60.

(3) EFT L 20 av 26.1.1996, s. 59.
(4) EFT L 268 av 19.10.1994, s. 15.
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14)  Dette direktiv bør opprettholde forpliktelsen som ble 
pålagt medlemsstatene i direktiv 1999/64/EF for å sikre 
at dominerende tilbydere av elektroniske kommunika-
sjonsnett og offentlig tilgjengelige telefontjenester dri-
ver sine offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og 
kabelfjernsynsnett som særlige rettssubjekter.

15)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forplik-
telser med hensyn til fristene fastsatt i vedlegg I del B for 
gjennomføring av ovennevnte direktiver.

16)  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen alle opp-
lysninger som er nødvendige for å påvise at eksisterende 
nasjonal gjennomføringslovgivning tar hensyn til presise-
ringene som innføres i dette direktiv i forhold til direktiv 
90/388/EF, 94/46/EF, 95/51/EF(1), 96/2/EF, 96/19/EF(2) 
og 1999/64/EF.

17)  I lys av ovenstående bør direktiv 90/388/EF opphe-
ves —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1.  «elektronisk kommunikasjonsnett», overføringssystemer 
og eventuelt utstyr til svitsjing eller ruting samt andre res-
surser som gjør det mulig å overføre signaler via kabel, via 
radio, optisk eller ved hjelp av andre elektromagnetiske 
midler, herunder satellittnett, jordbaserte fastnett (linje- og 
pakkesvitsjede, herunder Internett) og jordbaserte mobil-
nett, elektrisitetsnett, forutsatt at de brukes til å overføre 
signaler, nett som brukes til kringkasting over radio eller 
fjernsyn samt kabelfjernsynsnett, uansett hvilken type 
informasjon som overføres, 

2.  «offentlig kommunikasjonsnett», et elektronisk kommuni-
kasjonsnett som utelukkende eller hovedsakelig brukes til 
å levere offentlig tilgjengelige elektroniske kommunika-
sjonstjenester, 

3.  «elektroniske kommunikasjonstjenester», tjenester som 
normalt leveres mot betaling, og som utelukkende eller 
hovedsakelig består av overføring av signaler via elek-
troniske kommunikasjonsnett, herunder telekommunika-
sjonstjenester og overføringstjenester på nett som brukes 
til kringkasting, men ikke tjenester som består i å tilby 
innhold ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester eller utøve redaktøransvar over slikt innhold; det 
omfatter ikke informasjonssamfunnstjenester som definert 
i artikkel 1 i direktiv 98/34/EF, som ikke utelukkende eller 
hovedsakelig består i overføring av signaler via elektro-
niske kommunikasjonsnett, 

4.  «offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstje-
nester», elektroniske kommunikasjonstjenester som er 
tilgjengelige for allmennheten, 

5.  «eneretter», rettigheter som en medlemsstat gir et foretak 
ved lov eller forskrift, og som gir det rett til å tilby en elek-
tronisk kommunikasjonstjeneste eller drive en elektronisk 
kommunikasjonsvirksomhet innenfor et gitt geografisk 
område, 

6.  «særretter», rettigheter som en medlemsstat gir et begren-
set antall foretak ved lov eller forskrift, og som innenfor et 
gitt geografisk område

a)  angir eller begrenser antall foretak med tillatelse til 
å tilby en elektronisk kommunikasjonstjeneste eller 
drive en elektronisk kommunikasjonsvirksomhet til to 
eller flere, etter kriterier som ikke er objektive, rime-
lige og sikrer likebehandling, eller

b)  gir foretak rettslige eller lovgivningsmessige fordeler 
som i betydelig grad påvirker andre foretaks mulighet 
til å tilby samme elektroniske kommunikasjonstjeneste 
eller drive samme elektroniske kommunikasjonsvirk-
somhet i samme geografiske område på vilkår som i 
all hovedsak er like, 

7.  «satellittjordstasjonsnett», en oppstilling av to eller flere 
jordstasjoner som står i forbindelse med hverandre ved 
hjelp av satellitt, 

8.  «kabelfjernsynsnett», all hovedsakelig kabelbasert infra-
struktur som først og fremst er opprettet for å videresende 
eller utsende radio- og fjernsynssendinger til allmennhe-
ten.

Artikkel 2

Eneretter og særretter for elektroniske kommunikasjons-
nett og elektroniske kommunikasjonstjenester

1.  Medlemsstatene skal ikke gi eller opprettholde eneretter 
eller særretter for opprettelse og/eller tilbud av elektroniske 
kommunikasjonsnett, eller for tilbud av offentlig tilgjengelige 
elektroniske kommunikasjonstjenester.

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at alle foretak har rett til å tilby elektroniske kommunika-
sjonstjenester eller til å opprette, utvide eller tilby elektroniske 
kommunikasjonsnett.

3.  Medlemsstatene skal sikre at det ikke innføres eller 
opprettholdes begrensninger på tilbud av elektroniske kom-
munikasjonstjenester via elektroniske kommunikasjonsnett 
opprettet av tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenes-
ter, via infrastruktur tilbudt av tredjemann, eller ved felles bruk 
av nett, andre installasjoner eller anlegg, uten at dette berører 
bestemmelsene i direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF 
og 2002/22/EF.

(1) EFT L 256 av 26.10.1995, s. 49.
(2) EFT L 74 av 22.3.1996, s. 13.
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4.  Medlemsstatene skal sikre at en generell tillatelse som 
gis til et foretak for å tilby elektroniske kommunikasjonstje-
nester eller opprette og/eller tilby elektroniske kommunikas-
jonsnett, samt vilkårene for dette, skal bygge på kriterier som 
er objektive, sikrer innsyn og likebehandling og er rimelige.

5.  Det skal gis en begrunnelse for alle avgjørelser som tas 
av grunner omtalt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2002/20/EF og 
som hindrer et foretak i å tilby elektroniske kommunikasjons-
tjenester eller -nett.

En avvist part bør ha mulighet til å påklage en avgjørelse som 
hindrer vedkommende i å tilby elektroniske kommunikasjons-
tjenester eller -nett, til et uavhengig organ og i siste instans til 
en domstol.

Artikkel 3

Vertikalt integrerte offentlige foretak

I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 2 nr. 2, og uten at artik-
kel 14 i direktiv 2002/21/EF berøres, skal medlemsstatene sikre 
at vertikalt integrerte offentlige foretak som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett og som har en dominerende stilling, ikke 
forskjellsbehandler til fordel for sin egen virksomhet.

Artikkel 4

Rett til å bruke frekvenser

Uten at det berører særlige kriterier og framgangsmåter som 
medlemsstatene har vedtatt for å gi slike rettigheter til tilbydere 
av innholdstjenester for radio eller fjernsyn med sikte på å 
forfølge mål av allmenn interesse i samsvar med fellesskaps-
retten, gjelder følgende:

1.  Medlemsstatene skal ikke gi eneretter eller særretter til 
bruk av radiofrekvenser for levering av elektroniske kommu-
nikasjonstjenester.

2.  Tildeling av radiofrekvenser for elektroniske kommuni-
kasjonstjenester skal bygge på kriterier som er objektive, sikrer 
innsyn og likebehandling og er rimelige.

Artikkel 5

Katalogtjenester

Medlemsstatene skal sikre at alle eneretter og/eller særretter 
til å opprette og tilby katalogtjenester på deres territorium, 
herunder både utgivelse av kataloger og nummeropplysnings-
tjenester, avskaffes.

Artikkel 6

Plikt til å tilby leveringspliktige tjenester

1.  Alle nasjonale ordninger i henhold til direktiv  
2002/22/EF for deling av nettokostnader i forbindelse med 
plikt til å tilby leveringspliktige tjenester skal bygge på objek-
tive kriterier som sikrer innsyn og likebehandling, og skal være 
i samsvar med prinsippene om forholdsmessighet og minst 
mulig markedsvridning. Når plikt til å tilby leveringspliktige 
tjenester helt eller delvis pålegges offentlige foretak som til-

byr elektroniske kommunikasjonstjenester, skal det særlig tas 
hensyn til dette ved beregning av bidrag til nettokostnaden ved 
plikten til å tilby leveringspliktige tjenester.

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om even-
tuelle ordninger av den art som er nevnt i nr. 1.

Artikkel 7

Satellitter

1.  Medlemsstatene skal sikre at eventuelle lovgivningsmes-
sige forbud eller begrensninger knyttet til tilbud av romseg-
mentkapasitet til en godkjent operatør av satellittjordstasjons-
nett avskaffes, og skal på sitt territorium gi alle leverandører 
av romsegmenter tillatelse til å verifisere at satellittjordstas-
jonsnettet som skal brukes i forbindelse med vedkommende 
leverandørs romsegment er i samsvar med vilkårene som er 
offentliggjort for tilgang til slike personers romsegmentkapasi-
tet.

2.  Medlemsstater som er parter i internasjonale konvensjo-
ner som oppretter internasjonale satellittorganisasjoner skal, 
når slike konvensjoner ikke er forenlige med konkurransere-
glene i EF-traktaten, ta alle hensiktsmessige skritt for å gjøre 
dem forenlige.

Artikkel 8

Kabelfjernsynsnett

1.  Hver medlemsstat skal sikre at ingen foretak som tilbyr 
offentlige elektroniske kommunikasjonsnett driver sitt kabel-
fjernsynsnett gjennom det samme rettssubjekt som det driver 
andre offentlige elektroniske kommunikasjonsnett, når et slikt 
foretak

a)  kontrolleres av denne medlemsstat eller har særretter,

b)  har en dominerende stilling på en vesentlig del av det fel-
les marked med hensyn til tilbud av offentlige elektroniske 
kommunikasjonsnett og offentlig tilgjengelige telefontje-
nester, og

c)  driver et kabelfjernsynsnett opprettet på grunnlag av  
særretter eller eneretter i samme geografiske område.

2.  Betegnelsen «offentlig tilgjengelige telefontjenester» 
skal anses som et synonym til betegnelsen «offentlige taletele-
fonitjenester», som er brukt i artikkel 1 i direktiv 1999/64/EF.

3.  Medlemsstater som anser at det er tilstrekkelig konkur-
ranse med hensyn til tilbud av infrastruktur for aksesslinjer 
og tilknyttede tjenester på deres territorium, skal underrette 
Kommisjonen om dette.

Slike opplysninger skal omfatte en detaljert beskrivelse av 
markedsstrukturen. Opplysningene skal på anmodning gjø-
res tilgjengelige for alle berørte parter, samtidig som det tas 
hensyn til foretaks rettmessige interesse av å verne sine for-
retningshemmeligheter.
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4.  Kommisjonen skal innen en rimelig frist etter å ha hørt 

partenes merknader avgjøre om forpliktelsen til rettslig atskil-

lelse kan oppheves i vedkommende medlemsstat.

5.  Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av denne artik-

kel på nytt senest 31. desember 2004.

Artikkel 9

Medlemsstatene skal senest 24. juli 2003 oversende 

Kommisjonen opplysninger som gir Kommisjonen mulighet 

til å bekrefte at bestemmelsene i dette direktiv er overholdt.

Artikkel 10

Oppheving

Direktiv 90/388/EF, som endret ved direktivene oppført i 

vedlegg I del A, oppheves med virkning fra 25. juli 2003, uten 

at det berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til 

fristene for innarbeiding fastsatt i vedlegg I del B. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenlig-

ningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 11

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. september 2002.

   For Kommisjonen

   Mario MONTI

   Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DEL A

Liste over direktiver som skal oppheves

Direktiv 90/388/EØF (EFT L 192 av 24.7.1990, s. 10)

Artikkel 2 og 3 i direktiv 94/46/EF (EFT L 268 av 19.1.1994, s. 15)

Direktiv 95/51/EF (EFT L 256 av 26.10.1995, s. 49)

Direktiv 96/2/EF (EFT L 20 av 26.1.1996, s. 59)

Direktiv 96/19/EF (EFT L 74 av 22.3.1996, s. 13)

Direktiv 1999/64/EF (EFT L 175 av 10.7.1999, s. 39)

DEL B

Innarbeidingsdatoer for ovennevnte direktiver

Direktiv 90/388/EØF: transposition date: 31. desember 1990
Direktiv 94/46/EF: transposition date: 8. august 1995
Direktiv 95/51/EF: transposition date: 1. oktober 1996
Direktiv 96/2/EF: transposition date: 15. november 1996
Direktiv 96/19/EF: transposition date: 11. januar 1997
Direktiv 1999/64/EF: transposition date: 30. april 2000

________

VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Dette direktiv Direktiv 90/388/EØF

Artikkel 1 (definisjoner) Artikkel 1

Artikkel 2 (oppheving av eneretter/særretter) Artikkel 2

Artikkel 3 (vertikalt integrerte offentlige foretak) Artikkel 3 bokstav a) ii)

Artikkel 4 (rett til å bruke radiofrekvenser) Artikkel 3 bokstav b)

Artikkel 5 (katalogtjenester) Artikkel 4 bokstav b)

Artikkel 6 (plikt til å tilby leveringspliktige tjenester) Artikkel 4 bokstav c)

Artikkel 7 (satellitter) Artikkel 3 i direktiv 94/46/EF

Artikkel 8 (kabelnett) Artikkel 9
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2560/2001

av 19. desember 2001

om betalinger i euro på tvers av landegrensene(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentral-
bank(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF av 27. januar 
1997 om pengeoverføringer på tvers av landegrensene(5) 
hadde som formål å bedre kreditoverføringstjenestene på 
tvers av landegrensene og særlig å gjøre dem mer effek-
tive. Målet var å gjøre det mulig, særlig for forbrukerne 
og små og mellomstore bedrifter, å effektuere kreditover-
føringer på en hurtig, pålitelig og rimelig måte fra en del 
av Fellesskapet til en annen. Kostnadene ved slike kre-
ditoverføringer og betalinger på tvers av landegrensene 
er vanligvis fremdeles svært høye sammenlignet med 
kostnadene ved innenlands betalinger. Det framgår av 
resultatene av en undersøkelse foretatt av Kommisjonen 
og offentliggjort 20. september 2001 at forbrukerne får 
utilstrekkelige eller ingen opplysninger om overførings-
kostnadene, og at de gjennomsnittlige kostnadene ved 
kreditoverføringer på tvers av landegrensene knapt er 
endret siden 1993, da en tilsvarende undersøkelse ble 
foretatt.

2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet og Rådet av 
31. januar 2000 om massebetalinger i det indre marked, 
europaparlamentsresolusjon av 26. oktober 2000 om 
kommisjonsmeldingen og av 4. juli 2001 om hjelp til 
markedsdeltakere ved overgang til euro samt rapportene 
fra Den europeiske sentralbank av september 1999 og 
september 2000 om bedring av betalingstjenestene på 
tvers av landegrensene understreker det umiddelbare 
behov for merkbare forbedringer på dette område.

3) I henhold til kommisjonsmelding til Europaparlamentet, 
Rådet, Den økonomiske og sosiale komité, Regionkomiteen 
og Den europeiske sentralbank av 3. april 2001 om 
forbe

 
 
 
 
 

redelsene til innføringen av sedler og mynter i euro, har 
Kommisjonen til hensikt å benytte alle midler den har 
til rådighet og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kostnadene ved transaksjoner på tvers av landegrensene 
tilnærmes kostnadene ved innenlands transaksjoner, og 
at ideen om eurosonen som et «innenlands betalingsom-
råde» konkretiseres og klargjøres overfor borgerne.

4) Sammenlignet med målet som ble stadfestet ved innfø-
ringen av euro som oppgjørsvaluta, dvs. å oppnå et om 
ikke ensartet, så i det minste lignende gebyrsystem for 
euro, er det ikke oppnådd noen vesentlige resultater når 
det gjelder å minske kostnadene ved betalinger på tvers 
av landegrensene sammenlignet med kostnadene ved 
innenlands betalinger.

5) Betalinger på tvers av landegrensene øker i volum i 
takt med gjennomføringen av det indre marked. I dette 
område uten grenser er betalinger blitt enda lettere gjen-
nom innføringen av euro.

6) Det faktum at gebyrnivået for betalinger på tvers av 
landegrensene fremdeles er høyere enn for innenlands 
betalinger hemmer handelen på tvers av landegrensene, 
og hindrer dermed at det indre marked virker på en til-
fredsstillende måte. Dette vil sannsynligvis også påvirke 
tilliten til euroen. For å lette det indre markeds virkemåte, 
må det derfor sørges for at gebyrene for betalinger på 
tvers av landegrensene i euro er de samme som for beta-
linger i euro innenfor en medlemsstat, noe som også vil 
styrke tilliten til euroen.

7) Prinsippet om gebyrlikhet bør gjelde for elektroniske 
betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene i euro 
fra 1. juli 2002, idet det tas hensyn til tilpasningsperiode-
ne og institusjonenes ekstra arbeidsmengde i forbindelse 
med overgangen til euro. For å gjøre det mulig å sette i 
verk den nødvendige infrastruktur og de nødvendige vil-
kår, bør det fastsettes en overgangsperiode for kreditover-
føringer på tvers av landegrensene fram til 1. juli 2003.

8) Det anbefales ikke på det nåværende tidspunkt å anvende 
prinsippet om gebyrlikhet på papirsjekker, siden de er av 
en slik art at behandlingen av dem ikke er like effektiv 
som for andre betalingsmidler, særlig elektroniske beta-
linger. Prinsippet om åpenhet om gebyrer bør imidlertid 
også gjelde for sjekker.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 28.12.2001, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 34.

(1) EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 270.
(2) Uttalelse avgitt 10. desember 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 308 av 1.11.2001, s. 17.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 15. november 2001 (ennå ikke offentliggjort 

i EFT), Rådets felles holdning av 7. desember 2001 (EFT C 363 av 
19.12.2001, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 13. desember 2001.

(5) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 25.
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9) For at det skal være mulig for en kunde å vurdere kost-
nadene ved en betaling på tvers av landegrensene, må 
kunden få opplysninger om gebyrenes størrelse og even-
tuelle endringer av dem. Det samme gjelder i tilfeller 
der betalinger på tvers av landegrensene i euro omfatter 
andre valutaer enn euro.

10) Denne forordning berører ikke institusjonenes mulighet 
til å fastsette et totalgebyr for forskjellige betalingstje-
nester, forutsatt at betalinger på tvers av landegrensene 
og innenlands betalinger ikke forskjellsbehandles.

11) Det er også nødvendig å gjøre det lettere for betalings-
institusjonene å effektuere betalinger på tvers av lan-
degrensene. Med henblikk på dette bør det oppmuntres 
til standardisering, særlig bruk av internasjonale bank-
kontonummer (IBAN)(6) og bankidentifikasjonskoder 
(BIC)(7), som er nødvendige ved automatisk behandling 
av kreditoverføringer på tvers av landegrensene. Det 
anses som avgjørende at disse kodene brukes i størst 
mulig utstrekning. Dessuten bør andre ordninger som 
medfører ekstra kostnader oppheves, for å minske kost-
nadene som belastes kundene ved betalinger på tvers av 
landegrensene.

12) For å lette byrdene for institusjonene som effektuerer 
betalinger på tvers av landegrensene, er det nødvendig 
gradvis å fjerne forpliktelsen til systematisk nasjonal inn-
beretning i forbindelse med betalingsbalansestatistikk.

13) For å sikre overholdelse av denne forordning bør med-
lemsstatene sørge for at det finnes egnede og effektive 
framgangsmåter for klage eller anke, med henblikk på 
å løse eventuelle tvister mellom oppdragsgiver og opp-
dragsgivers institusjon eller mellom mottaker og motta-
kers institusjon, idet eksisterende framgangsmåter benyt-
tes der det er aktuelt.

14) Det er ønskelig at Kommisjonen innen 1. juli 2004 fram-
legger en rapport om anvendelsen av denne forordning.

15) Det bør fastsettes en framgangsmåte som gjør det mulig 
å anvende denne forordning på betalinger på tvers av 
landegrensene som effektueres i en annen medlemsstats 
valuta, når vedkommende medlemsstat har besluttet 
dette —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Denne forordning fastsetter regler for betalinger på tvers av 
landegrensene i euro, for å sikre at gebyrene for slike beta-
linger er de samme som for betalinger i euro innenfor en 
medlemsstat.

Forordningen får anvendelse på betalinger på tvers av lande-
grensene i euro på inntil 50 000 euro som effektueres innenfor 
Fellesskapet.

Denne forordning får ikke anvendelse på betalinger på tvers av 
landegrensene som effektueres mellom institusjoner for egen 
regning.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «betalinger på tvers av landegrensene»,

i) «kreditoverføringer på tvers av landegrensene», dvs. 
transaksjoner som effektueres på initiativ av en opp-
dragsgiver via en institusjon eller dens filial i en med-
lemsstat for å stille et pengebeløp til disposisjon for 
en mottaker i en institusjon eller dens filial i en annen 
medlemsstat; oppdragsgiver og mottaker kan være 
samme person,

ii) «elektroniske betalingstransaksjoner på tvers av lande-
grensene», dvs.

– overføringer av midler på tvers av landegrensene 
effektuert ved hjelp av et elektronisk betalingsin-
strument, bortsett fra overføringer som bestilles og 
foretas av institusjoner,

– kontantuttak på tvers av landegrensene ved hjelp 
av et elektronisk betalingsinstrument samt påfyl-
ling og tømming av et betalingsinstrument for 
elektroniske penger i kontantautomater og bankau-
tomater i lokalene til utstederen eller en institusjon 
som ved avtale er forpliktet til å godta betalingsin-
strumentet,

iii) «sjekker på tvers av landegrensene», dvs. papirsjekker 
som definert i Genève-konvensjonen av 19. mars 1931 
om vedtakelse av enhetlige lover for sjekker, som er 
belastet en institusjon beliggende i Fellesskapet og 
benyttet til betalinger på tvers av landegrensene innen-
for Fellesskapet,

b) «elektronisk betalingsinstrument», et fjernbetalingsinstru-
ment og et betalingsinstrument for elektroniske penger 
som gjør det mulig for innehaveren å effektuere en eller 
flere elektroniske betalingstransaksjoner,

c) «fjernbetalingsinstrument», et instrument som gir inne-
haveren tilgang til midler på sin konto i en institusjon, og 
som kan benyttes til å effektuere en betaling til en beta-
lingsmottaker. Dette krever vanligvis bruk av et person-
lig identifikasjonsnummer og/eller lignende legitimasjon. 
Fjernbetalingsinstrumentene omfatter særlig betalingskort 
(kredittkort, debetkort, debetkort med betalingsutsettelse 
eller faktureringskort) samt kort for effektuering av bank-
transaksjoner via telefon eller nettbankløsninger. Denne 
definisjonen omfatter ikke kreditoverføringer på tvers av 
landegrensene,

(1) ISO-standard 13613.
(2) ISO-standard 9362.
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d) «betalingsinstrument for elektroniske penger», et beta-
lingsinstrument som kan påfylles, enten det dreier seg om 
et forhåndsbetalt kort eller et dataminne, der verdienheter 
er lagret elektronisk,

e) «institusjon», enhver fysisk eller juridisk person som gjen-
nom sin næringsvirksomhet utfører betalinger på tvers av 
landegrensene,

f) «gebyrer», alle gebyrer som kreves av en institusjon, og 
som er direkte knyttet til en betaling på tvers av landegren-
sene i euro.

Artikkel 3

Gebyrer som får anvendelse på elektroniske betalings-
transaksjoner og kreditoverføringer på tvers av lande-

grensene

1. Fra 1. juli 2002 skal gebyrene som kreves av en institu-
sjon for elektroniske betalingstransaksjoner på tvers av lan-
degrensene i euro på inntil 12 500 euro, være de samme som 
gebyrene som kreves av institusjonen for tilsvarende betalinger 
i euro innenfor medlemsstaten som institusjonen ligger i.

2. Senest fra 1. juli 2003 skal gebyrene som en institusjon 
krever for kreditoverføringer på tvers av landegrensene i euro 
på inntil 12 500 euro, være de samme som gebyrene som 
institusjonen krever for tilsvarende kreditoverføringer i euro 
innenfor medlemsstaten som institusjonen ligger i.

3. Fra 1. januar 2006 skal beløpet 12 500 euro økes til 
50 000 euro.

Artikkel 4

Åpenhet om gebyrer

1. Enhver institusjon skal på forhånd stille opplysninger om 
gebyrer som kreves for betalinger på tvers av landegrensene og 
innenfor medlemsstaten der institusjonen er etablert, til rådig-
het for sine kunder i en lettfattelig skriftlig form, eventuelt 
også i elektronisk form, i henhold til nasjonale regler.

Medlemsstatene kan fastsette at sjekkhefter skal være forsynt 
med informasjon til forbrukerne om gebyrene for bruk av sjek-
ker på tvers av landegrensene.

2. Enhver endring av gebyrer skal meddeles som angitt i nr. 
1, før endringen trer i kraft.

3. Dersom en institusjon krever gebyrer ved valutaveksling 
til og fra euro, skal den gi sine kunder:

a) opplysninger på forhånd om alle vekslingsgebyrer den vil 
kreve, og

b) separate opplysninger om de forskjellige vekslingsgebyrer 
som er krevd.

Artikkel 5

Tiltak for å lette kreditoverføringer på tvers av lande-
grensene

1. En institusjon skal, på anmodning fra den enkelte kunde, 
eventuelt oversende kundens internasjonale bankkontonummer 
(IBAN) samt institusjonens bankidentifikasjonskode (BIC).

2. Kunden skal på anmodning fra institusjonen som utfører 
kreditoverføringen, oversende institusjonen mottakerens IBAN 
samt BIC til mottakerens institusjon. Dersom kunden ikke 
oversender nevnte opplysninger, kan institusjonen beregne til-
leggsgebyrer for kunden. I så fall skal institusjonen informere 
kundene om tilleggsgebyrene i henhold til artikkel 4.

3. Fra 1. juli 2003 skal institusjonene angi kundens IBAN 
og institusjonens BIC på kontoutskriftene til den enkelte 
kunde, eller som et vedlegg til dem.

4. Med hensyn til fakturering av varer og tjenester på tvers 
av landegrensene i Fellesskapet, skal en leverandør som godtar 
betaling via kreditoverføring oversende sine kunder sitt IBAN 
og sin institusjons BIC.

Artikkel 6

Medlemsstatenes forpliktelser

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2002 oppheve enhver 
nasjonal innberetningsplikt i forbindelse med betalingsbalan-
sestatistikk for betalinger på tvers av landegrensene på inntil 
12 500 euro.

2. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2002 oppheve enhver 
nasjonal bestemmelse om minstekrav til opplysninger om mot-
takeren som hindrer automatisk gjennomføring av betalingen.

Artikkel 7

Overholdelse av denne forordning

Overholdelse av denne forordning skal sikres ved hjelp av 
sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredel-
sen og virker avskrekkende.

Artikkel 8

Revisjonsbestemmelse

Kommisjonen skal innen 1. juli 2004 framlegge for Europa-
parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 
forordning, særlig om:

– utviklingen av infrastrukturen til systemer for betalinger på 
tvers av landegrensene,

– hensiktsmessigheten av å bedre forbrukertjenestene ved en 
styrking av konkurransevilkårene med hensyn til yting av 
betalingstjenester på tvers av landegrensene,
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– virkningen av anvendelsen av denne forordning på gebyrer for betalinger innenfor en medlemsstat,

– hensiktsmessigheten av å øke beløpet fastsatt i artikkel 6 nr. 1 til 50 000 euro fra 1. januar 2006, sam-
tidig som det tas hensyn til eventuelle konsekvenser for foretakene.

Rapporten skal eventuelt være vedlagt forslag til endringer.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

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

Denne forordning får anvendelse også på betalinger på tvers av landegrensene som effektueres i en annen 
medlemsstats valuta når denne medlemsstaten underretter Kommisjonen om sin beslutning om å utvide 
anvendelsen av denne forordning til sin valuta. Kommisjonen skal offentliggjøre meldingen i EFT. Utvi-
delsen får anvendelse 14 dager etter nevnte offentliggjøring.

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

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF

av 8. april 2003

om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk  
bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn(*)

2005/EØS/58/38

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til traktatens artikkel 153 skal Fellesskapet, for 
å sikre et høyt nivå for forbrukervern, bidra til vern av 
forbrukernes helse, sikkerhet og økonomiske interesser.

2)  I sin resolusjon av 13. mars 1984(4) fastslo 
Europaparlamentet at obligatorisk bruk av bilbelter på 
alle veier, både i og utenfor byene, var et prioritert tiltak. 
I sin resolusjon av 18. februar 1986(5) understreket 
den behovet for å gjøre bruk av bilbelter obligatorisk 
for samtlige passasjerer, herunder barn, bortsett fra i 
kjøretøyer for offentlig transport.

3)  Direktiv 91/671/EØF(6) fastsetter obligatorisk bruk av 
barnesikringsinnretninger på seter utstyrt med bilbelter. 
Nevnte direktiv angir ikke hvilken type barnesikringsutstyr 
som ville være egnet, og tillater at barn transporteres uten 
sikring dersom en slik innretning ikke er tilgjengelig.

4)  Det er nødvendig med strengere regler for bruk av slike 
innretninger, og altså nøyere overholdelse av prinsippet 
om obligatorisk bruk nevnt i direktivets artikkel 2 annet 
ledd.

5)  Ved rådsbeslutning 97/836/EF(7) tiltrådte Fellesskapet 
overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europa om fastsettelse av ensartede 
tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og 
deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer 
med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av 
godkjenning gitt på grunnlag av disse krav.

6)  Ved sin tiltredelse til overenskomsten tiltrådte Fellesskapet 
en fastsatt liste over reglementer utarbeidet i henhold 
til overenskomsten, herunder den om godkjenning 
av festeinnretninger for barn som er passasjerer i 
motorvogner (barnesikringsinnretninger).

7)  Selv om antallet barn som omkommer i bilulykker er 
relativt lavt i forhold til antallet barn som mister livet 
som fotgjengere eller syklister, er det behov for strengere 
felles regler for sikring av barn. Forskning har særlig 
vist at bruk av barnesikringsinnretninger i betydelig 
grad kan bidra til å redusere omfanget av alvorlig skade 
ved sammenstøt, og at risikoen for alvorlig skade ved 
sammenstøt er høyere for barn som ikke er sikret enn for 
barn som er det.

8)  Medlemsstatene bør likevel, med Kommisjonens 
samtykke, i særlige tilfeller kunne gi visse unntak for 
transport på sitt territorium. Medlemsstatene bør også 
kunne treffe nødvendige tiltak for å unngå misbruk.

9)  Ettersom det er mer og mer vanlig at kjøretøyer i 
gruppe M2 og M3 utstyres med bilbelter i samsvar 
med kommisjonsdirektiv 96/36/EF(8), 96/37/EF(9) og 
96/38/EF(10), er det naturlig å kreve at passasjerer som 
sitter, benytter dem. Passasjerer i slike kjøretøyer bør 
informeres om kravet om å benytte bilbelte når kjøretøyet 
er i bevegelse.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 9.5.2003, s. 63, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 35.

(1) EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 330.
(2) EFT C 260 av 17.9.2001, s. 30.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 31. mai 2001 (EFT C 47 E av 21.2.2002, 

s. 156), Rådets felles holdning av 14. november 2002 (EFT C 299 E av 
3.12.2002, s. 38) og europaparlamentsbeslutning av 11. mars 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT C 104 av 16.4.1984, s. 38.
(5) EFT C 68 av 24.3.1986, s. 35.
(6) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 26.

(7) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
(8) Kommisjonsdirektiv 96/36/EF av 17. juni 1996 om tilpassing til den tekniske 

utviklinga av rådsdirektiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om festepunkter for bilbelter i motorvogner (EFT L 187 av 
17.7.1996, s. 15).

(9) Kommisjonsdirektiv 96/37/EF av 17. juni 1996 om tilpasning til den 
tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/408/EØF om innvendig utrustning i 
motorvogner (setenes og setefestenes styrke) (EFT L 186 av 25.7.1996, s. 
28).

(10) Kommisjonsdirektiv 96/38/EF av 17. juni 1996 om tilpassing til den tekniske 
utviklinga av rådsdirektiv 76/115/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om festepunkter for bilbelter i motorvogner (EFT L 187 av 
26.7.1996, s. 95).
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10)  Det finnes for øyeblikket ingen anerkjente undersøkelser 
på fellesskapsplan om bruken av sikkerhetsinnretninger 
blant barn under tre år i kjøretøyer i gruppe M2 og M3. 
Med tanke på hvor viktig det er å beskytte barn mot 
alle former for ulykker, bør Kommisjonen derfor foreta 
undersøkelser for å fastsette den mest hensiktsmessige 
fellesskapsordningen som kan anvendes på barn som 
transporteres i slike kjøretøyer. Inntil slike undersøkelser 
er avsluttet, bør imidlertid medlemsstatene få anledning 
til å velge den ordning som skal anvendes.

11)  Det foregår en løpende teknisk utvikling innen 
sikkerhetsinnretninger, og det bør derfor fastsettes en 
ordning for teknisk tilpasning.

12)  Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av 
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(1) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/671/EØF gjøres følgende endringer:

1.  Tittelen skal lyde: «Rådsdirektiv av 16. desember 1991 
om obligatorisk bruk av bilbelter og barnesikringsutstyr i 
kjøretøyer». 

2.  Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1.  Dette direktiv får anvendelse på alle motorvogner i 
gruppe M1, M2, M3, N1, N2 og N3 som definert i vedlegg 
II til direktiv 70/156/EØF(*), som er beregnet på å kjøres 
på vei, og som har minst fire hjul og en største konstruk-
sjonshastighet på over 25 km/t.

2.  I dette direktiv menes med:

– definisjonene av sikkerhetsinnretninger, herunder 
bilbelter og barnesikringsinnretninger og deres 
deler, når det gjelder kjøretøyer i gruppe M1 og N1, 
skal være de som er angitt i vedlegg I til direktiv  
77/541/EØF(**),

– med «vendt bakover» menes med ansiktet i motsatt 
retning av kjøretøyets normale fartsretning.

3.  Barnesikringsinnretninger skal grupperes i fem 
«vektgrupper»:

a)  gruppe 0 for barn som veier under 10 kg, 

b)  gruppe 0+ for barn som veier under 13 kg, 

c)  gruppe I for barn som veier mellom 9 og 18 kg, 

d)  gruppe II for barn som veier mellom 15 og 25 kg, 

e)  gruppe III for barn som veier mellom 22 og 36 kg.

4.  Barnesikringsinnretninger skal inndeles i to under-
grupper:

a)  en gruppe integrerte innretninger som omfatter en 
kombinasjon av seler eller bøyelige deler med en 
spenne, justeringsinnretning, fester og i visse tilfeller et 
ekstra sete og/eller beskyttelsesskjerm som kan festes 
ved hjelp av en egen (egne) integrert(e) sele(r), 

b)  en gruppe ikke-integrerte innretninger som kan omfat-
te deler av en festeinnretning som, når den benyttes 
i kombinasjon med et belte for voksne som går over 
barnets kropp eller holder fast innretningen som barnet 
er plassert i, utgjør et fullstendig barnesikringsutstyr. 

________________

(*)  Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om type-
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere 
(EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1). Direktivet sist endret 
ved kommisjonsdirektiv 2001/116/EF (EFT L 18 av 
21.1.2002, s. 1).

(**)  Rådsdirektiv 77/541/EØF av 28. juni 1977 om tilnær-
ming av medlemsstatenes lovgivning om typegod-
kjenning av motorvogner og deres tilhengere (EFT 
L 220 av 29.8.1977, s. 95). Direktivet sist endret 
ved kommisjonsdirektiv 2000/3/EF (EFT L 53 av 
25.2.2000, s. 1).»

3.  Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1.   Kjøretøyer i gruppe M1, N1, N2 og N3:

a)  i)  Medlemsstatene skal kreve at alle som ferdes i kjø-
retøyer i gruppe M1, NI, N2 og N3 skal benytte de 
sikkerhetsinnretninger kjøretøyene er utstyrt med.

  Barn med høyde under 150 cm som transporteres 
i kjøretøyer i gruppe M1, N1, N2 og N3 som 
er utstyrt med sikkerhetsinnretninger, skal sikres 
ved hjelp av integrerte eller ikke-integrerte bar-
nesikringsinnretninger i henhold til artikkel 1 nr. 
4 bokstav a) og b) som er tilpasset barnets vekt i 
samsvar med artikkel 1 nr. 3. 

  I kjøretøyer i gruppe M1, N1, N2 og N3 som ikke 
er utstyrt med sikkerhetsinnretninger:

– kan barn under tre år ikke transporteres,

– skal barn over tre år som er under 150 cm 
benytte et annet sete enn et forsete, uten at 
punkt ii) berøres.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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 ii)  Medlemsstatene kan, på deres territorium, tillate at 
barn under 150 cm men over 135 cm sikres med 
et bilbelte for voksne. Disse høydebegrensnin-
gene skal revurderes etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 7b nr. 2).

iii)  Medlemsstatene kan imidlertid, på sitt territorium, 
tillate at barn nevnt i punkt i) og ii) ikke sikres ved 
hjelp av barnesikringsutstyr når de transporteres i 
drosje. Når de nevnte barn imidlertid transporteres 
i drosjer som ikke er utstyrt med sikringsutstyr, 
skal de sitte i et annet sete enn forsetet.

b)  Barn kan ikke benytte barnesikringsutstyr som vender 
bakover i et passasjersete beskyttet av en kollisjons-
pute foran, med mindre kollisjonsputen har blitt deak-
tivert, herunder tilfeller da kollisjonsputen deaktiveres 
automatisk på en tilfredsstillende måte.

c)  Alt barnesikringsutstyr som benyttes, skal være i sam-
svar med UN-ECE-reglement nr. 44/03 eller direktiv 
77/541/EØF, eller enhver annen senere tilpasning til 
nevnte reglement eller direktiv.

d)  Inntil 9. mai 2008 kan medlemsstatene tillate bruk av 
barnesikringsutstyr godkjent i henhold til nasjonale 
standarder gjeldende i medlemsstaten på datoen for 
montering av sikringsutstyret eller i henhold til nasjo-
nale standarder tilsvarende reglement nr. 44/03 fra De 
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 
eller direktiv 75/541/EØF.

2.   Kjøretøyer i gruppe M2 og M3:

a)  Medlemsstatene skal kreve at alle over tre år som 
benytter kjøretøyer i gruppe M2 og M3 som brukes i 
trafikken, skal bruke det sikringsutstyret kjøretøyene er 
utstyrt med når de sitter.

 Barnesikringsinnretninger skal godkjennes i henhold 
til nr. 1) bokstav c) og d).

b)  Passasjerer i kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal infor-
meres om kravet om å bruke bilbelte til enhver tid når 
de sitter og kjøretøyet er i bevegelse. De skal informe-
res på en eller flere av følgende måter:

– av føreren,

– av ledsageren eller av den som er utpekt som leder 
for gruppen,

– audiovisuelt (f.eks. video),

– ved skilt og/eller ved piktogrammet fastsatt av 
medlemsstatene i samsvar med fellesskapsmønstret 
i vedlegget, plassert synlig ved hver sitteplass.».

4.  Artikkel 4 oppheves. 

5.  Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Medlemsstatene kan, med Kommisjonens samtykke, for 
transport på deres territorium gi andre unntak enn dem 
fastsatt i artikkel 5, for å:

– ta hensyn til særlige fysiske vilkår eller til særlige 
omstendigheter som er av begrenset varighet,

– tillate effektiv utøving av visse former for yrkesvirk-
somhet,

– sikre at ordens-, sikkerhets- eller redningstjenester kan 
utøves på en tilfredsstillende måte,

– tillate at et tredje barn over tre år under 150 cm sikres 
med et bilbelte for voksne når to barnesikringsinnret-
ninger er montert bak i kjøretøyer i gruppe M1 og N1 
og plassmangel forhindrer at en tredje monteres,

– tillate at barn over tre år kan sikres med et bilbelte for 
voksne i andre seter enn setene foran i kjøretøyer i 
gruppe M1 og N1, ved tilfeldige transporter over korte 
avstander når det ikke er noen barnesikringsinnretning 
tilgjengelig eller for få slike innretninger i kjøretøyet,

– ta hensyn til de særlige bruksvilkårene til kjøretøyer i 
gruppe M2 og M3 ved lokal transport i byområder og 
tettbygde områder, eller der ståplasser er tillatt.».

6.  Følgende artikler innsettes:

«Artikkel 6a

Medlemsstatene kan, med Kommisjonens samtykke, gi 
andre midlertidige unntak enn dem fastsatt i artikkel 5 og 
6, med forbehold om at reglene i vedkommende medlems-
stat overholdes, for lokal transport, særlig for skolebusser, 
i kjøretøyer i gruppe M2 og M3 av et antall skolebarn som 
er større enn det er tilgjengelige sitteplasser utstyrt med 
bilbelte.

Gyldighetstiden for slike unntak, fastsatt av medlemssta-
ten, kan ikke overskride fem år regnet fra 9. mai 2003.

Artikkel 6b

Medlemsstatene kan, for transport på deres territorium, gi 
andre midlertidige unntak enn dem fastsatt i artikkel 5 og 
6 for, med forbehold om at reglene i vedkommende med-
lemsstat overholdes, å tillate transport av et antall personer 
i andre seter enn forsetene i kjøretøyer i gruppe M1 og N1 
som er større enn tilgjengelig antall sitteplasser utstyrt med 
bilbelte eller barnesikringsutstyr.

Gyldighetstiden for slike unntak, fastsatt av medlemssta-
ten, kan ikke overskride seks år regnet fra 9. mai 2003.» 
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7.  Følgende artikler innsettes:

«Artikkel 7a

1.  For å ta hensyn til tekniske framskritt kan artikkel 2 
og 6 i dette direktiv tilpasses etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 7b nr. 2.

2.  Kommisjonen skal fortsette å foreta undersøkelser 
av hvilke sikkerhetsinnretninger som er mest hensikts-
messige, med henblikk på forbedring av beskyttelsen av 
alle passasjerer mot alle typer ulykker, og skal framlegge 
en rapport for Europaparlamentet og Rådet om resulta-
tene av undersøkelsene og anvendelsen av dette direktiv,  
særlig om unntakene gitt av medlemsstatene i henhold til  
artikkel 6, for å vurdere om det er tilrådelig å styrke sik-
kerhetstiltakene og behovet for økt harmonisering. På  
grunnlag av rapporten skal Kommisjonen eventuelt  
framlegge hensiktsmessige forslag.

Artikkel 7b

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF(*) anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 
______________

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

8.  Vedlegget som er vedlegg til dette direktiv tilføyes.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 9. mai 2006 sette i kraft de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den euro-

peiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 8. april 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

  P. COX G. DRYS

  President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG

FELLESSKAPSMODELL FOR PIKTOGRAMMET SOM SKAL VÆRE PLASSERT SYNLIG VED HVER 
SITTEPLASS SOM ER UTSTYRT MED ET BILBELTE I KJØRETØYER I GRUPPE M2 OG M3 SOM 

OMFATTES AV DIREKTIV 91/671/EØF

(Farge: hvit figur på blå bakgrunn)

            

            
»

                                                                                            »                                      
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/26/EF

av 3. april 2003

om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF med hensyn til 
hastighetsbegrensere og eksosutslipp fra nyttekjøretøyer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer 
som trafikkerer Fellesskapet(1), særlig artikkel 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2000/30/EF dreier seg om en rettslig ramme 
for utekontroll av nyttekjøretøyer, uansett om de frakter 
passasjerer eller gods. Det pålegger medlemsstatene 
å utfylle den årlige tekniske kontrollen med 
uanmeldte inspeksjoner av en representativ andel av 
nyttekjøretøyparken på sine veier hvert år.

2) Området teknisk kontroll omfattes av rådsdirektiv 
96/96/EF av 20. desember 1996 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av 
motorvogner og deres tilhengere(2), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2001/11/EF(3), som dekker periodisk 
teknisk kontroll, og av direktiv 2000/30/EF, som gjelder 
utekontroll av tunge nyttekjøretøyer. I begge direktiver 
benyttes samme komité og samme framgangsmåte for 
tekniske tilpasninger.

3) Direktiv 96/96/EF har blitt endret ved innføring av 
strengere utslippsgrenser for visse kjøretøygrupper og 
funksjonsprøving av hastighetsbegrensere på tunge 
nyttekjøretøyer. For å bevare sammenhengen med 
nevnte direktiv, bør også direktiv 2000/30/EF tilpasses 
ved innføring av de nye tekniske bestemmelsene, slik 
at utekontrollene omfatter egendiagnosesystemer og 
hastighetsbegrensere. Direktiv 2000/30/EF bør også 
ajourføres (sammen med direktiv 96/96/EF) slik at det 
omfatter de reviderte utslippsgrenseverdiene for visse 
grupper av motorvogner.

4) Bestemmelsene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling, nedsatt ved artikkel 8 i direktiv 96/96/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 2000/30/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. april 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

2005/EØS/58/39

(1) EFT L 203 av 10.08.2000, s. 1.
(2) EFT L 46 av 17.02.1997, s. 1.
(3) EFT L 48 av 17.02.2001, s. 20.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 8.4.2003, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 36.
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til direktiv 2000/30/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I nr. 10 skal bokstav k) lyde:

 «k) hastighetsbegrenser (installasjon og funksjon)».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

 – Nr. 2 skal lyde:

 «2.  Bestemte vilkår for eksosutslipp

 2.1. Motorvogner utstyrt med motor med elektrisk tenning (bensinmotor)

 a) Når utslippene ikke kontrolleres av et avansert utslippskontrollsystem, f.eks. en treveis katalysator som 
er kontrollert av en lambda-sonde:

 1. Visuell kontroll av eksosanlegget for å fastslå at det er komplett og i tilfredsstillende stand, og 
at det ikke forekommer lekkasjer.

 2. Visuell kontroll av utslippskontrollutstyr montert av produsenten for å fastslå at det er komplett 
og i tilfredsstillende stand, og at det ikke forekommer lekkasjer.

  Etter at motoren er blitt tilstrekkelig varmkjørt (idet det tas hensyn til produsentens anbefalinger), 
skal konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) i utslippet måles ved tomgang (ubelastet motor).

  Det største tillatte CO-innhold i eksosen skal være i samsvar med det som kjøretøyprodusenten 
har angitt. Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, eller når vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene beslutter ikke å bruke den som referanseverdi, skal CO-innholdet ikke overstige 
følgende verdier:

 i) for kjøretøyer som er registrert eller tas i bruk første gang mellom den dato da medlemsstatene 
fastsatte at kjøretøyene skulle være i samsvar med direktiv 70/220/EØF(*), og 1. oktober 1986: 
CO — 4,5  volumprosent.

 ii) for kjøretøyer som er registrert eller tas i bruk første gang etter 1. oktober 1986: CO — 
3,5 volumprosent.

 b) Når utslippene kontrolleres av et avansert utslippskontrollsystem, f.eks. en treveis katalysator som er 
kontrollert av en lambda-sonde:

 1. Visuell kontroll av eksosanlegget for å fastslå at det er komplett og i tilfredsstillende stand, og 
at det ikke forekommer lekkasjer.

 2. Visuell kontroll av utslippskontrollutstyr montert av produsenten for å fastslå at det er komplett 
og i tilfredsstillende stand, og at det ikke forekommer lekkasjer.

 3. Bestemmelse av effektiviteten til kjøretøyets utslippskontrollsystem ved måling av lambda-
verdien og CO-innholdet i eksosen i samsvar med nr. 4 eller med framgangsmåten foreslått og 
godkjent av produsentene samtidig med typegodkjenningen. Ved hver prøve skal motoren være 
driftsvarm i samsvar med bilprodusentens anbefalinger.

 4. Utslipp fra eksosrøret — grenseverdier.

 Det største tillatte CO-innhold i eksosen skal være i samsvar med det som kjøretøyprodusenten har 
angitt. Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, skal CO-innholdet ikke overstige følgende 
verdier:

 i) Målinger mens motoren går på tomgang:

  Det største tillatte CO-innhold i eksosen må ikke overstige 0,5 volumprosent, og for kjøretøyer 
som er typegodkjent i henhold til grenseverdiene angitt i rad A eller B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i 
vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 98/69/EF(**) eller senere endringer, 
må CO-innholdet ikke overstige 0,3 volumprosent. Dersom direktiv 70/220/EØF som endret ved 
direktiv 98/69/EF ikke kan anvendes, får ovenstående bestemmelser anvendelse på kjøretøyer 
som er registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2002.

 ii) Målinger ved forhøyet tomgangsturtall (ubelastet motor) på minst 2 000 omdr./min–1:

  Det største tillatte CO-innhold i eksosen må ikke overstige 0,3 volumprosent, og for kjøretøyer 
som er typegodkjent i henhold til grenseverdiene angitt i rad A eller B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i 
vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 98/69/EF eller senere endringer, må 
CO-innholdet ikke overstige 0,2 volumprosent. Dersom direktiv 70/220/EØF som endret ved 
direktiv 98/69/EF ikke kan anvendes, får ovenstående bestemmelser anvendelse på kjøretøyer 
som er registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2002.

  Lambda: 1 ± 0,03 eller etter produsentens spesifikasjoner.

 iii) For motorvogner utstyrt med egendiagnosesystemer i samsvar med direktiv 70/220/EØF 
(som endret ved direktiv 98/69/EF og senere endringer) kan medlemsstatene som et 
alternativ til prøvingen angitt i i) fastslå om utslippssystemet virker som det skal ved å 
avlese diagnoseinnretningen og samtidig kontrollere at egendiagnosesystemet virker på en 
tilfredsstillende måte.
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 2.2.  Motorvogner utstyrt med motor med kompresjonstenning (dieselmotor)

 a) Målinger av utslippets røyktetthet ved fri akselerasjon (ubelastet motor fra tomgangsturtall opp til 
avreguleringsturtallet), med giret i fristilling og clutchpedalen i inngrep.

 b) Klargjøring av kjøretøyet:

 1. Kjøretøyene kan kontrolleres uten å være klargjort på forhånd, men av sikkerhetsgrunner bør det 
påses at motoren er varm og i tilfredsstillende mekanisk stand.

 2. Med forbehold for bestemmelsene i bokstav d) nr. 5 kan ingen kjøretøyer nektes godkjenning 
uten å ha blitt klargjort på følgende måte:

 i) Motoren skal være varm: det vil si at temperaturen på motoroljen målt med en sonde i røret 
for oljepeilepinne skal være minst 80 °C eller tilsvare normal driftstemperatur dersom den 
er lavere, eller motorblokkens temperatur målt ved nivået av infrarød stråling, skal holde 
minst samme temperatur. Dersom slik måling på grunn av kjøretøyets oppbygning ikke er 
mulig, kan motorens normale driftstemperatur fastslås på annen måte, for eksempel ved at 
kjøleviften er i drift.

 ii) Eksosanlegget skal utluftes ved minst tre sykluser med fri akselerasjon eller ved en 
tilsvarende framgangsmåte.

 c) Prøvingsmetode:

 1. Visuell kontroll av utslippskontrollutstyr montert av produsenten for å fastslå at det er komplett 
og i tilfredsstillende stand, og at det ikke forekommer lekkasjer.

 2. Motoren og eventuell turbolader skal gå på tomgang før hver syklus med fri akselerasjon. 
For tunge dieselkjøretøyer betyr dette en ventetid på minst ti sekunder etter at gasspedalen er 
sluppet.

 3. På begynnelsen av hver syklus med fri akselerasjon skal gasspedalen trykkes raskt og jevnt 
helt inn (på under ett sekund), men ikke voldsomt, slik at det oppnås høyeste ytelse fra 
innsprøytingspumpen.

 4. Ved hver syklus med fri akselerasjon skal motoren før gasspedalen slippes nå avreguleringsturtallet 
eller, for kjøretøyer med automatisk gir, hastigheten angitt av produsenten eller, dersom disse 
opplysningene ikke er tilgjengelige, to tredeler av avreguleringsturtallet. Dette kan for eksempel 
sikres ved at motorturtallet kontrolleres eller ved at det får gå tilstrekkelig tid fra gasspedalen 
trykkes inn til den slippes, det vil si minst to sekunder for kjøretøyer i gruppe 1 og 2 som angitt 
i vedlegg I.

 d) Grenseverdier:

 1. Konsentrasjonsnivået skal ikke overstige nivået angitt på merket i samsvar med rådsdirektiv 
72/306/EØF(***).

 2. Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, eller når vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene beslutter ikke å bruke dem som referanse, må ikke konsentrasjonsnivået overstige 
det som er angitt av produsenten eller følgende grenseverdier for absorpsjonsfaktoren:

  Høyeste absorpsjonsfaktor for:

 – sugedieselmotorer: 2,5 m-1,

 – turboladde dieselmotorer: 3,0 m-1,

 – en grenseverdi på 1,5 m-1 skal gjelde for følgende kjøretøyer som er blitt typegodkjent i 
henhold til grenseverdiene angitt i:

 a) rad B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 
98/69/EF — (Lette dieselkjøretøyer — Euro4),

 b) rad B1 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, som endret ved direktiv 
1999/96/EF — (Tunge dieselkjøretøyer — Euro4),

 c) rad B2 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, som endret ved direktiv 
1999/96/EF — (Tunge dieselkjøretøyer — Euro4),

 d) rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, som endret ved direktiv 
1999/96/EF — (Tunge kjøretøyer — EEV)

 eller grenseverdier i senere endringer av direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 
98/69/EF, eller grenseverdier i senere endringer av direktiv 88/77/EØF, som endret ved 
direktiv 1999/96/EF, eller tilsvarende grenseverdier dersom det er brukt annet utstyr enn det 
som brukes ved EF-typegodkjenningen.

 Dersom nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 98/69/EF, 
eller nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, som endret ved direktiv 1999/96/EF, ikke 
kan anvendes, får ovenstående bestemmelser anvendelse på kjøretøyer som er registrert 
eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2008.
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 3. Kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk for første gang før 1. januar 1980, er unntatt fra disse 
krav.

 4. Kjøretøyer skal nektes godkjenning bare dersom det aritmetiske gjennomsnittet av minst de 
tre siste syklusene med fri akselerasjon overskrider grenseverdien. Dette gjennomsnittet kan 
beregnes ved at det ses bort fra verdier som avviker sterkt fra det målte gjennomsnittet, eller 
oppnås ved en annen statistisk beregning som tar hensyn til de målte verdienes spredning. 
Medlemsstatene kan begrense antall prøvinger som skal foretas.

 5. For å unngå unødvendige prøvinger kan medlemsstatene som unntak fra bestemmelsene i 
nr. 2.2 bokstav d) nr. 4 nekte godkjenning av kjøretøyer der de målte verdiene i mindre enn 
tre sykluser med fri akselerasjon eller etter syklusene med utlufting nevnt i nr. 2.2 bokstav b) 
nr. 2 ii) (eller tilsvarende framgangsmåte) ligger betydelig over grenseverdiene. På samme 
måte kan medlemsstatene for å unngå unødvendig prøving, som unntak fra bestemmelsene i 
nr. 2.2 bokstav d) nr. 4, godkjenne kjøretøyer der de målte verdiene i mindre enn tre sykluser 
med fri akselerasjon eller etter syklusene med utlufting nevnt i nr. 2.2 bokstav b) nr. 2 ii) (eller 
tilsvarende framgangsmåte) ligger betydelig under grenseverdiene.

 2.3.  Prøvingsutstyr

 Utslipp fra kjøretøyer skal undersøkes ved hjelp av apparater som nøyaktig kan fastslå om 
grenseverdiene som produsenten har fastsatt eller angitt, er oppfylt.

 __________________
 (*) EFT L 76 av 9.3.1970, s. 1.
 (**) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.
 (***) EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1.»

 — Nytt nr. 3 skal lyde:

 «3.  Bestemte vilkår for hastighetsbegrensere

 – kontroller, om mulig, at hastighetsbegrenseren er installert i samsvar med rådsdirektiv  
92/6/EØF(*),

 – kontroller at hastighetsbegrenserens installasjonsplate er gyldig,

 – kontroller, om det er praktisk mulig, at hasighetsbegrenserens forsegling og annen eventuell 
beskyttelse mot ulovlige inngrep er intakt,

 – kontroller, om det er praktisk mulig, at hastighetsbegrenseren hindrer kjøretøyer angitt i artikkel 2 og 
3 i direktiv 92/6/EØF i å overskride de fastsatte verdiene.

  ______________________
  (*) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/25/EF

av 14. april 2003

om særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Innenfor rammen av den felles transportpolitikk bør 
det vedtas ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten ved 
persontransport til sjøs.

2)  Fellesskapet vil med alle egnede midler unngå at det skjer 
ulykker til sjøs der roro-passasjerskip er innblandet og 
der menneskeliv går tapt.

3)  Roro-passasjerskips evne til å holde seg flytende 
etter kollisjonsskader, som bestemmes av deres 
stabilitetsstandard i skadet tilstand, er av avgjørende 
betydning for sikkerheten til passasjerer og besetning og 
er særlig relevant ved lete- og redningsaksjoner. Dersom 
et roro-passasjerskip med et lukket roro-dekk skades ved 
kollisjon, består den største trusselen mot stabiliteten i 
virkningen av store mengder vann som samles opp på 
dekket.

4)  Passasjerer og besetning ombord på roro-passasjerskip 
i hele Fellesskapet bør ha rett til å kreve samme høye 
sikkerhetsnivå, uavhengig av hvilket område skipene 
trafikkerer.

5)  I lys av betydningen av persontransport til sjøs for det indre 
marked, er tiltak på fellesskapsplan den mest effektive 
måten for å innføre et minste felles sikkerhetsnivå for 
skip i hele Fellesskapet.

6)  Tiltak på fellesskapsplan er den beste måten for å sikre  
en harmonisert gjennomføring av prinsipper vedtatt av  
Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), og  

 dermed unngå konkurransevridning mellom operatører 
av roro-passasjerskip i Fellesskapet.

7)  På konferansen i 1990 om sikkerhet for menneskeliv til 
sjøs (SOLAS 90) ble det fastsatt generelle internasjonale 
stabilitetskrav for roro-passasjerskip i skadet tilstand, og 
de ble innarbeidet i regel II-1/B/8 i SOLAS-konvensjonen 
(SOLAS 90-standard). Disse kravene får anvendelse 
i hele Fellesskapet ved at SOLAS-konvensjonen får 
direkte anvendelse på utenriksfart, og ved at rådsdirektiv 
98/18/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder for 
passasjerskip(4) får anvendelse på innenriksfart.

8)  SOLAS 90-standarden for stabilitet i skadet tilstand 
omfatter underforstått virkningen av at vann trenger 
inn på roro-dekket under sjøforhold med en signifikant 
bølgehøyde på omkring 1,5 m.

9)  IMO-resolusjon 14, som ble vedtatt på SOLAS-
konferansen i 1995, ga IMO-medlemmer rett til å inngå 
regionale avtaler dersom de anser at de rådende sjøforhold 
og andre lokale forhold krever særlige stabilitetskrav i et 
bestemt område.

10)  Åtte nordeuropeiske land, herunder sju medlemsstater, 
avtalte i Stockholm 28. februar 1996 å innføre en strengere 
stabilitetsstandard for roro-passasjerskip i skadet tilstand 
for å ta hensyn til virkningen av vann som samles opp på  
roro-dekket, og for at skip skal kunne overleve under 
vanskeligere sjøforhold enn SOLAS 90-standarden, ved 
signifikante bølgehøyder på opptil 4 m.

11)  Ifølge denne avtalen, kjent som Stockholm-avtalen, er 
de særlige stabilitetskravene direkte knyttet til hvilket 
havområde fartøyet opererer i, og nærmere bestemt 
den signifikante bølgehøyden som er registrert i det 
aktuelle området. Vannivået på bildekket etter en ulykke 
der fartøyet skades, bestemmes av den signifikante 
bølgehøyden i området skipet trafikkerer.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 17.5.2003, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 37.

(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 21.
(2) Uttalelse avgitt 11. desember 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 7. november 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), og rådsbeslutning av 17. mars 2003.

(4) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).

2005/EØS/58/40



17.11.2005 Nr. 58/193EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

12)  Ved avslutningen av konferansen der Stockholm-avtalen 
ble vedtatt, konstaterte Kommisjonen at avtalen ikke får 
anvendelse i andre deler av Fellesskapet, og erklærte at den 
aktet å undersøke de lokale forhold for roro-passasjerskip 
i europeiske farvann, og treffe hensiktsmessige tiltak.

13)  Rådet avgav en erklæring i protokollen fra sitt 2 074. 
møte 17. mars 1998 der det understreker behovet for å 
sørge for samme sikkerhetsnivå for alle passasjerskip 
som seiler under like forhold, uavhengig av om de går i 
innen- eller utenriksfart.

14)  I sin resolusjon av 5. oktober 2000 om den greske 
fergen Saminas forlis(1), erklærte Europaparlamentet 
uttrykkelig at det avventet Kommisjonens evaluering av 
effektiviteten av Stockholm-avtalen og av andre tiltak for 
å forbedre passasjerskips stabilitet og sikkerhet.

15)  En ekspertundersøkelse gjennomført av Kommisjonen 
viser at bølgehøydene i søreuropeiske farvann er de 
samme som i de nordeuropeiske. Selv om værforholdene 
generelt er gunstigere i sør, er stabilitetsstandarden 
bestemt i Stockholm-avtalen basert bare på signifikant 
bølgehøyde og hvordan denne påvirker oppsamlingen av 
vann på roro-dekket.

16)  Anvendelsen av Fellesskapets sikkerhetsstandarder i 
forbindelse med stabilitetskrav for roro-passasjerskip er 
av avgjørende betydning for sikkerheten til slike fartøyer, 
og må inngå i en felles ramme for sjøsikkerhet.

17)  Med sikte på å bedre sikkerheten og unngå 
konkurransevridning, bør de felles sikkerhetsstandardene 
for stabilitet få anvendelse på alle roro-passasjerskip 
som, uansett hvilket flagg de fører, går i rutetrafikk til 
eller fra en havn i en medlemsstat i utenriksfart.

18)  Skipssikkerheten er i første rekke flaggstatens ansvar, 
og enhver medlemsstat bør derfor sikre at roro-
passasjerskip som fører dens flagg, oppfyller gjeldende 
sikkerhetskrav.

19) Medlemsstatene bør også involveres i egenskap av 
vertsstater. Det ansvar de utøver i denne egenskap, 
bygger på havnestatenes særlige ansvar, som er i samsvar 
med De forente nasjoners havrettskonvensjon av 1982 
(UNCLOS).

20)  De særlige stabilitetskrav som innføres ved dette direktiv, 
bør baseres på en metode som fastsatt i vedleggene til 
Stockholm-avtalen, der vannivået på roro-dekket etter 
en kollisjonsskade beregnes ut fra to grunnleggende 
parametrer: skipets gjenværende fribord og signifikant 
bølgehøyde i havområdet skipet trafikkerer.

21)  Medlemsstatene bør fastslå og offentliggjøre signifikante 
bølgehøyder i de havområder der roro-passasjerskip går 
i rutetrafikk til eller fra deres havner. For internasjonale 
ruter bør statene i begge ender av ruten bli enige om de 
signifikante bølgehøydene, når det er relevant og mulig. 
For de samme havområdene kan signifikante bølgehøyder 
for sesongbestemt trafikk også fastslås.

22)  Ethvert roro-passasjerskip som går i fart innenfor 
virkeområdet til dette direktiv, bør oppfylle 
stabilitetskravene ut fra den signifikante bølgehøyde som 
er fastslått for skipets fartsområde. Det bør medbringe et 
samsvarssertifikat utstedt av flaggstatens myndighet, som 
bør godtas av alle andre medlemsstater.

23)  SOLAS 90-standarden gir et sikkerhetsnivå som tilsvarer 
de særlige stabilitetskravene fastsatt ved dette direktiv, 
for skip i fart i havområder der signifikant bølgehøyde er 
1,5 m eller lavere.

24)  Med tanke på de ombygginger av eksisterende roro-
passasjerskip som kan være nødvendige for å oppfylle de 
særlige stabilitetskravene, bør disse kravene innføres over 
et tidsrom på flere år slik at den berørte del av industrien 
får tilstrekkelig tid til tilpasning. Det bør derfor settes 
opp en tidsplan for innarbeiding av eksisterende skip. 
Denne tidsplanen for innarbeiding bør ikke påvirke 
gjennomføringen av de særlige stabilitetskravene i 
havområdene som omfattes av vedleggene til Stockholm-
avtalen.

25)  I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i rådsdirektiv 
1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med 
obligatoriske besiktigelser med henblikk på sikker 
drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer 
i rutetrafikk(2) skal vertsstaten kontrollere at roro-
passasjerferger og hurtiggående passasjerfartøyer 
oppfyller særlige stabilitetskrav som er vedtatt på regionalt 
plan, og som er innarbeidet i nasjonal lovgivning, når de i 
denne regionen går i trafikk som er omfattet av nasjonal 
lovgivning.

(1) EFT C 178 av 22.6.2001, s. 288. (2) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/84/EF.
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26)  Det bør ikke kreves at hurtiggående passasjerfartøyer, 
som definert i regel X/1 i SOLAS-konvensjonen, med 
endringer, overholder bestemmelsene i dette direktiv, 
forutsatt at de fullt ut overholder bestemmelsene i IMOs 
internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, 
med endringer.

27)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
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(1).

28)  Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, nemlig vern 
av menneskeliv til sjøs gjennom bedring av roro-
passasjerskips evne til å holde seg flytende i tilfelle skade, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og 
derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsipp
et som fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å fastsette et ensartet nivå 
for særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip, som vil 
forbedre disse fartøyenes evne til å holde seg flytende etter 
kollisjonsskader, og sørge for et høyt sikkerhetsnivå for 
passasjerer og besetning.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a)  «roro-passasjerskip», et skip som fører mer enn 12 
passasjerer, med roro-lasterom eller spesiallasterom 
som definert i regel II-2/3 i SOLAS-konvensjonen, med 
endringer, 

b)  «nytt skip», et skip som ble kjølstrukket eller som var på 
et tilsvarende byggetrinn 1. oktober 2004 eller senere. Et 
tilsvarende byggetrinn betyr det trinn der:

 i)  bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, 
begynner, og

 ii)  montering av vedkommende skip er begynt og utgjør 
minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede masse 
av konstruksjonsmaterialet, dersom denne verdien er 
mindre, 

c)  «eksisterende skip», et skip som ikke er et nytt skip, 

d)  «passasjer», enhver person med unntak av skipsføreren 
og medlemmer av besetningen eller andre personer ansatt 
eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst 
stilling om bord, og barn under ett år, 

e)  «internasjonale konvensjoner», Den internasjonale 
konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 
(SOLAS-konvensjonen) og Den internasjonale konvensjon 
om lastelinjer, 1966, med gjeldende protokoller og 
endringer, 

f)  «rutetrafikk», en rekke overfarter med roro-passasjerskip 
som går i trafikk mellom de samme to eller flere havner, 
enten

 i)  i henhold til en offentliggjort ruteplan, eller

 ii)  der overfartene har en slik regelmessighet eller 
hyppighet at de framstår som en systematisk rekke 
seilinger, 

g)  «Stockholm-avtalen», avtalen som ble inngått i Stockholm 
28. februar 1996 på grunnlag av resolusjon 14 fra SOLAS-
konferansen av 1995, «Regionale avtaler om særlige 
stabilitetskrav for roro-passasjerskip», vedtatt 29. november 
1995,

h)  «flaggstatens myndighet», vedkommende myndigheter i 
den stat hvis flagg roro-passasjerskipet har rett til å føre, 

i)  «vertsstat», en medlemsstat til eller fra hvis havner et roro-
passasjerskip går i rutetrafikk, 

j)  «utenriksfart», alle sjøreiser fra en havn i en medlemsstat 
til en havn utenfor medlemsstaten eller omvendt, 

k)  «særlige stabilitetskrav», stabilitetskravene i vedlegg I, 

l)  «signifikant bølgehøyde» (hs), den gjennomsnittlige 
høyden for den høyeste tredel bølgehøyder observert i en 
gitt periode, 

m)  «gjenværende fribord» (fr), den minste avstand mellom 
det skadde roro-dekket og den endelige vannlinjen ved 
skadestedet, uten at det tas hensyn til den ytterligere 
virkningen av vannmengden som er samlet opp på det 
skadde roro-dekket.

Artikkel 3

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på alle roro-passasjerskip 
som går i rutetrafikk til eller fra en havn i en medlemsstat, 
uansett hvilket flagg de fører, når de går i utenriksfart.

2.  I egenskap av vertsstat skal hver medlemsstat påse at 
roro-passasjerskip som fører flagget til en stat som ikke er en 
medlemsstat, fullt ut tilfredsstiller kravene i dette direktiv før 
de kan gå i fart til eller fra havner i vedkommende medlemsstat 
i samsvar med artikkel 4 i direktiv 1999/35/EF.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 4

Signifikante bølgehøyder

De signifikante bølgehøydene (hs) skal brukes til å 
bestemme vannivået på bildekket ved anvendelse av de 
særlige stabilitetskravene i vedlegg I. Tallene for signifikante 
bølgehøyder må ikke overskrides med en sannsynlighet på mer 
enn 10 % på årsbasis.

Artikkel 5

Havområder

1.  Vertsstatene skal innen 17. mai 2004 utarbeide en liste 
over havområder der roro-passasjerskip går i rutetrafikk til 
eller fra deres havner, og de tilsvarende verdier for signifikante 
bølgehøyder i disse områdene.

2.  Havområdene og verdiene for de signifikante 
bølgehøydene som får anvendelse i disse områdene skal 
fastsettes ved felles overenskomst mellom medlemsstatene, 
eller, når det er relevant og mulig, mellom medlemsstater 
og tredjestater i begge ender av ruten. Dersom skipets rute 
krysser mer enn ett havområde, skal skipet oppfylle de særlige 
stabilitetskravene for den høyeste signifikante bølgehøyden 
som er fastsatt for disse områdene.

3.  Listen skal oversendes Kommisjonen og offentliggjøres 
i en offentlig database som er tilgjengelig på nettstedet 
til vedkommende sjøfartsmyndighet. Kommisjonen skal 
underrettes om hvor disse opplysningene finnes, samt 
eventuelle ajourføringer av listen og årsakene til disse.

Artikkel 6

Særlige stabilitetskrav

1.  Uten at kravene i regel II-1/B/8 i SOLAS-konvensjonen 
(SOLAS 90-standard) om skottinndeling og stabilitet i skadet 
tilstand berøres, skal alle roro-passasjerskip nevnt i artikkel  
3 nr. 1 oppfylle de særlige stabilitetskravene fastsatt i vedlegg I 
til dette direktiv.

2.  For roro-passasjerskip som utelukkende trafikkerer 
havområder der den signifikante bølgehøyden er 1,5 meter 
eller lavere, anses oppfylling av kravene i regelen nevnt i nr. 1 
å tilsvare oppfylling av de særlige stabilitetskravene fastsatt i 
vedlegg I.

3.  Ved anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg I skal 
medlemsstatene bruke retningslinjene i vedlegg II, i den grad 
dette er praktisk mulig og forenlig med det berørte skipets 
konstruksjon.

Artikkel 7

Innføring av de særlige stabilitetskravene

1.  Nye roro-passasjerskip skal oppfylle de særlige 
stabilitetskravene fastsatt i vedlegg I.

2.  Eksisterende roro-passasjerskip, med unntak av skipene 
som omfattes av artikkel 6 nr. 2, skal innen 1. oktober 2010 
oppfylle de særlige stabilitetskravene fastsatt i vedlegg I.

Eksisterende roro-passasjerskip som 17. mai 2003 oppfyller 
kravene i regelen nevnt i artikkel 6 nr. 1, skal innen  
1. oktober 2015 oppfylle de særlige stabilitetskravene fastsatt 
i vedlegg I.

3.  Bestemmelsene i denne artikkel berører ikke 
bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i direktiv  
1999/35/EF.

Artikkel 8

Sertifikater

1.  Alle nye og eksisterende roro-passasjerskip som fører en 
medlemsstats flagg, skal medbringe et sertifikat som bekrefter 
at de oppfyller de særlige stabilitetskravene fastsatt i artikkel 6 
og vedlegg I.

Av dette sertifikatet, som skal utstedes av flaggstatens myndighet 
og som kan kombineres med andre relevante sertifikater, skal 
det framgå opp til hvilken signifikant bølgehøyde skipet kan 
oppfylle de særlige stabilitetskravene.

Sertifikatet skal være gyldig så lenge skipet trafikkerer et 
område med tilsvarende eller lavere signifikant bølgehøyde.

2.  Hver medlemsstat skal i egenskap av vertsstat anerkjenne 
sertifikater utstedt av en annen medlemsstat i samsvar med 
dette direktiv.

3.  Hver medlemsstat skal i egenskap av vertsstat anerkjenne 
sertifikater utstedt av en tredjestat som bekrefter at et skip 
oppfyller de særlige stabilitetskravene som er fastsatt.

Artikkel 9

Sesongbestemt og tidsbegrenset trafikk

1.  Dersom et skipsrederi som på helårsbasis driver 
rutetrafikk ønsker å innføre flere roro-passasjerskip som skal 
benyttes på samme rute i en kortere periode, skal det underrette 
vedkommende myndighet i vertsstaten(e) senest en måned 
før nevnte skip trafikkerer denne ruten. Når det som følge av 
uforutsette omstendigheter raskt må settes inn et annet roro-
passasjerskip for å sikre at driften opprettholdes, får imidlertid 
direktiv 1999/35/EF anvendelse.
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2.  Dersom et skipsrederi ønsker å drive sesongbasert 
rutetrafikk i en kortere periode som ikke overstiger seks 
måneder per år, skal det underrette vedkommende myndighet i 
vertsstaten(e) senest tre måneder før trafikken starter.

3.  Når slik trafikk finner sted under sjøforhold med lavere 
signifikant bølgehøyde enn den som er fastsatt for samme 
havområde for helårstrafikk, kan vedkommende myndighet 
ved anvendelse av de særlige stabilitetskravene i vedlegg I 
bruke den signifikante bølgehøyden som får anvendelse i 
denne kortere perioden for å bestemme vannivået på dekk. Den 
signifikante bølgehøyden som får anvendelse i denne kortere 
perioden skal fastsettes ved felles overenskomst mellom 
medlemsstatene, eller, når det er relevant og mulig, mellom 
medlemsstater og tredjestater i begge ender av ruten.

4.  Når vedkommende myndighet i vertsstaten(e) har gitt 
tillatelse til slik trafikk som er definert i nr. 1 og 2, skal 
roro-passasjerskip som benyttes i slik trafikk, medbringe et 
sertifikat som bekrefter at de oppfyller bestemmelsene i dette 
direktiv, i samsvar med artikkel 8 nr. 1.

Artikkel 10

Tilpasninger

Vedleggene kan endres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 
nr. 2 for å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, 
særlig i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), og for 
å gjøre dette direktiv mer virkningsfullt i lys av erfaringer og 
den tekniske utvikling.

Artikkel 11

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip som ble nedsatt ved 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002(1).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være åtte uker.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 12

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 
overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv og skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at sanksjonene anvendes. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

Artikkel 13

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 17. november 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 14. april 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. GIANNITSIS

 President Formann

(1) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
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VEDLEGG I

SÆRLIGE STABILITETSKRAV FOR RORO-PASSASJERSKIP

(som nevnt i artikkel 6)

1.  I tillegg til bestemmelsene i regel II-1/B/8 i SOLAS-konvensjonen om skottinndeling og stabilitet i skadet 
tilstand, skal alle roro-passasjerskip nevnt i artikkel 3 nr. 1 oppfylle kravene i dette vedlegg.

1.1.  Bestemmelsene i regel II-1/B/8.2.3 skal overholdes når det tas hensyn til virkningen av en hypotetisk mengde 
sjøvann som antas å ha samlet seg på det første dekket over konstruksjonsvannlinjen i roro-lasterommet 
eller spesiallasterommet som definert i regel II-2/3, og som antas å være skadet (heretter kalt «det skadde 
roro-dekket»). Det er ikke nødvendig å overholde de andre kravene i regel II-1/B/8 ved anvendelsen av 
stabilitetstandardene i dette vedlegg. Mengden av antatt oppsamlet sjøvann skal beregnes på grunnlag av en 
vannflate med en konstant høyde over:

 a)  det laveste punktet på dekkskanten i det skadde rommet på roro-dekket, eller

 b)  når dekkskanten i det skadde rommet står under vann, er beregningen basert på en konstant høyde over 
stillevannsnivå ved alle krenge- og trimvinkler, 

 på følgende måte:

  0,5 m dersom gjenværende fribord (fr) er 0,3 m eller mindre,

  0,0 m dersom gjenværende fribord (fr) er 2,0 m eller mer, og

  mellomliggende verdier fastsettes ved lineær interpolasjon, dersom gjenværende fribord (fr) er 0,3 m eller 
mer, men mindre enn 2,0 m,

 der gjenværende fribord (fr) er den minste avstand mellom det skadde roro-dekket og den endelige vannlinjen 
på skadestedet i det skadetilfellet som vurderes, uten at det tas hensyn til virkningen av vannmengden som 
antas å ha samlet seg på det skadde roro-dekket.

1.2.  Dersom det er installert et lensesystem med høy effektivitet kan flaggstatens myndighet tillate en reduksjon i 
vannflatens høyde.

1.3.  For skip i geografisk definerte avgrensede fartsområder kan flaggstatens myndighet redusere høyden til 
vannflaten fastsatt i samsvar med nr. 1.1 ved å erstatte en slik vannflatehøyde med følgende:

1.3.1.  0,0 m dersom den signifikante bølgehøyden (hs) i det aktuelle området er 1,5 m eller mindre, 

1.3.2.  verdien fastsatt i samsvar med nr. 1.1 dersom den signifikante bølgehøyden (hs) i det aktuelle området er 4,0 m 
eller mer, 

1.3.3.  mellomliggende verdier fastsettes ved lineær interpolasjon dersom den signifikante bølgehøyden (hs) i det 
berørte området er 1,5 m eller mer, men mindre enn 4,0 m,

 forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1.3.4.  flaggstatens myndighet er overbevist om at et slikt område er representert med den signifikante bølgehøyden 
(hs) hvis sannsynlige overskridelse ikke er på mer enn 10 %, og

1.3.5.  fartsområdet, og eventuelt den del av året som en viss verdi for signifikant bølgehøyde (hs) er fastsatt for, er 
oppført i sertifikatene.

1.4.  Som et alternativ til kravene i nr. 1.1 eller 1.3 kan flaggstatens myndighet gi fritak for kravene i nr. 1.1 eller 1.3 
og godta dokumentasjon utarbeidet med modellforsøk for et enkelt skip i samsvar med modellforsøksmetoden 
i tillegget, som viser at fartøyet ikke vil kantre med det antatte skadeomfanget fastsatt i regel II-1/B/8.4 på det 
verste stedet vurdert i henhold til nr. 1.1 i uregelmessig sjøgang, og

1.5.  henvisning til godkjenning av resultatene fra modellforsøket som likeverdig med overholdelse av nr. 1.1 
eller 1.3 og verdien av den signifikante bølgehøyden (hs) brukt i modellforsøkene skal være angitt i fartøyets 
sertifikater.

1.6.  Opplysningene gitt til skipsføreren i samsvar med regel II-1/B/8.7.1 og II-1/B/8.7.2 og som er utviklet for 
overholdelse av regel II-1/B/8.2.3 til II-1/B/8.2.3.4, skal gjelde uendret for roro-passasjerskip godkjent i 
henhold til disse kravene.
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2.  Følgende bestemmelser skal gjelde ved vurdering av virkningen av mengden av antatt oppsamlet sjøvann på 
det skadde roro-dekket i nr. 1.1:

2.1.  et tverrskips- eller langskipsskott skal betraktes som intakt dersom alle deler av det ligger innenfor 
vertikale flater på begge sider av skipet, når disse befinner seg i en avstand fra hudplatene på en femdel av 
skipets bredde, som definert i regel II-1/2, og målt i rette vinkler til senterlinjen i høyde med den dypeste 
oppdelingslastelinjen, 

2.2.  i tilfeller der fartøyets skrog er delvis utvidet strukturelt i bredden for å oppfylle bestemmelsene i dette 
vedlegg, skal den resulterende økningen i verdien på en femdel av dets bredde brukes gjennomgående, men 
skal ikke bestemme plasseringen av eksisterende skottgjennomføringer, rørsystemer, osv., som var akseptable 
før utvidelsen, 

2.3.  den tetthet i tverrskips- og langskipsskott som betraktes som tilstrekkelig for å inneslutte det antatt oppsamlede 
sjøvannet i det aktuelle rommet på det skadde roro-dekket, skal stå i forhold til lensesystemet, og skal motstå 
hydrostatisk trykk i samsvar med resultatene fra skadeberegningen. Slike skott skal være minst 2,2 m høye. 
Når det dreier seg om skip med hengedekk, skal imidlertid skottets minstehøyde ikke være mindre enn 
avstanden til undersiden av hengedekket når dette er i senket stilling, 

2.4.  for særlige ordninger som hengedekk i full bredde og brede sidekledninger, vil det kunne godtas andre 
skotthøyder basert på detaljerte modellforsøk, 

2.5.  virkningen av mengden av antatt oppsamlet sjøvann behøver ikke tas i betraktning for rom på det skadde roro-
dekket, forutsatt at et slikt rom på hver side av dekket har lenseporter som er jevnt fordelt langs rommets sider 
i samsvar med følgende:

2.5.1.  A ≥ 0,3 l

 der A er lenseportenes samlede flate på hver side av dekket i m2, og l er lengden av rommet i m, 

2.5.2.  gjenværende fribord skal være minst 1,0 m i den verste skadetilstanden uten at det tas hensyn til virkningen av 
den antatte vannmengden på det skadde roro-dekket; og

2.5.3.  slike lenseporter skal være plassert i en høyde på minst 0,6 m over det skadde roro-dekket, og den nedre kanten 
av portene skal ligge innen 2 cm over det skadde roro-dekket, og

2.5.4.  slike lenseporter skal være utstyrt med lukkeinnretninger eller klaffer for å hindre vann i å trenge inn på roro-
dekket, mens de tillater at vann som samler seg på roro-dekket, lenses.

2.6.  Når et skott over roro-dekket antas å være skadet, skal begge rommene som grenser til skottet antas å være fylt 
til det samme vannivået som beregnet i nr. 1.1 eller 1.3.

3.  Ved bestemmelse av signifikant bølgehøyde skal den bølgehøyde som framgår av kartene eller listen over 
havområder opprettet av medlemsstatene i henhold til artikkel 5 i dette direktiv, brukes.

3.1.  For skip som bare er i trafikk i en kortere periode, bestemmer vertsstatens myndighet, etter avtale med den 
andre staten hvis havn skipet anløper på sin rute, hvilken signifikant bølgehøyde som skal brukes.

4.  Modellforsøk skal utføres i samsvar med tillegget.



17.11.2005 Nr. 58/199EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg

Modellforsøksmetode

1.  Mål

 Ved de forsøk som er nevnt i nr. 1.4 i stabilitetskravene i vedlegg I, skal skipet kunne motstå en sjøgang som 
definert i nr. 3 nedenfor, når de verst tenkelige skadeforhold tas i betraktning.

2.  Skipsmodell

2.1.  Modellen skal være en kopi av det virkelige skipet både når det gjelder ytre konfigurasjon og indre utforming, 
særlig alle skadde rom som har en betydning for prosessen med fylling og tømming av vann. Skaden skal 
representere det verste skadetilfellet definert for overholdelse av regel II-1/B/8.2.3.2. i SOLAS-konvensjonen. 
Det kreves et ekstra forsøk ved en skade midtskips uten trim, dersom det verste skadestedet i henhold til 
SOLAS 9-standarden ligger utenfor området ± 10 % Lpp fra midtskips. Det ekstra forsøket kreves bare når 
roro-rommene antas å være skadet.

2.2.  Modellen skal oppfylle følgende krav:

2.2.1.  lengden mellom perpendikulærene (Lpp) skal være minst 3 m, 

2.2.2.  skroget skal være tynt nok i områder der denne egenskapen har innflytelse på resultatene, 

2.2.3. bevegelsesegenskapene skal svare til det virkelige skipets, med særlig oppmerksomhet rettet mot skalering av 
treghetsradius i rulle- og stampebevegelser. Dypgående, trim, krenging og tyngdepunkt skal representere det 
verste skadetilfellet, 

2.2.4.  viktige konstruksjonstrekk som vanntette skott, lufteventiler osv. over og under skottdekket som kan føre 
til usymmetrisk fylling, skal etterlignes så langt det er praktisk mulig, slik at de representerer den virkelige 
situasjonen, 

2.2.5.  formen på skadeåpningen skal være som følger:

2.2.5.1.  rektangulær sideprofil med en bredde i henhold til regel II-1/B/8.4.1 i SOLAS-konvensjonen, og ubegrenset 
vertikal utstrekning, 

2.2.5.2.  likesidet trekantet profil i horisontalplanet med en høyde lik B/5 i henhold til regel II-1/B/8.4.2 i SOLAS-
konvensjonen.

3.  Framgangsmåte for forsøk

3.1.  Modellen skal underkastes et langkammet irregulært bølgemønster definert ved JONSWAP-spektrumet med 
en signifikant bølgehøyde (hs) som definert i nr. 1.3 i stabilitetskravene, og med en forsterkningsfaktor γ og 
bølgeperiode Tp som følger:

3.1.1.  Tp = 4√hs der γ = 3,3; og 

3.1.2.  Tp tilsvarende rulleresonsansperioden for det skadde skipet uten vann på dekket i den aktuelle lastetilstanden, 
men ikke høyere enn 6√hs og der γ = 1.

3.2.  Modellen bør drive fritt og plasseres i kryssende sjø (90 ° posisjon) med skadehullet rettet mot de innkommende 
bølgene. Modellen skal ikke være fastspent på en slik måte at den hindres i å kantre. Dersom skipet ligger rett 
i vannfylt tilstand, bør det gis en krenging på 1 ° mot skaden.

3.3.  Det skal utføres minst fem forsøk for hver bølgeperiode. Hvert forsøk skal vare så lenge at det oppnås en stabil 
tilstand, men skal vare i ikke mindre enn 30 minutter i sanntid. Det skal brukes forskjellige bølgetog i hvert 
forsøk.

3.4.  Dersom ingen av forsøkene fører til en endelig krenging mot skaden, må forsøkene gjentas fem ganger ved 
hver av de to fastsatte bølgetilstandene, ellers må modellen gis en ekstra krengevinkel på 1 ° mot skaden og 
forsøket gjentas to ganger ved hver av de to fastsatte bølgetilstandene. Hensikten med disse ekstra forsøkene 
er best mulig å påvise evne til å motstå kantring i begge retninger.

3.5.  Forsøkene skal utføres for følgende skadetilfeller:

3.5.1.  det verst tenkelige skadetilfellet med hensyn til området under GZ-kurven i henhold til SOLAS-
konvensjonen,

3.5.2.  det verst tenkelige skadetilfellet midtskips med hensyn til gjenværende fribord i området midtskips dersom 
dette kreves i nr. 2.1.
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4.  Overlevingskriterier

 Skipet skal anses for å overleve dersom det når en stabil tilstand under de påfølgende forsøksseriene slik det 
kreves i nr. 3.3, forutsatt at rullevinkler på mer enn 30 ° mot den vertikale aksen som opptrer hyppigere enn 
i 20 % av rullesyklusene, eller konstant krenging på over 20 °, anses som kantringer selv om skipet oppnår 
likevekt.

5.  Godkjenning av forsøk

5.1.  Forslag til modellforsøksprogrammer skal innsendes til vertsstatens myndighet for forhåndsgodkjenning. Det 
bør også tas hensyn til at mindre skader kan forårsake et verst tenkelig tilfelle.

5.2.  Forsøket skal dokumenteres med en rapport og en video eller annen visuell dokumentasjon som inneholder all 
relevant informasjon om skipet og forsøksresultatene.
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR NASJONALE MYNDIGHETER

(som nevnt i artikkel 6 nr. 3)

DEL I

Anvendelse

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 nr. 3 i dette direktiv skal medlemsstatenes nasjonale myndigheter ved 
anvendelse av de særlige stabilitetskravene fastsatt i vedlegg I, benytte disse retningslinjene i den grad det er praktisk 
mulig og forenlig med det berørte skipets konstruksjon. Numrene nedenfor henviser til numrene i vedlegg I.

Nr. 1

Alle roro-passasjerskip nevnt i artikkel 3 nr. 1 i dette direktiv skal i første rekke overholde SOLAS-90-standarden om 
reststabilitet slik den får anvendelse for alle passasjerskip som er bygd 29. april 1990 eller senere. På grunnlag av dette 
kravet defineres det gjenværende fribord (fr), som er nødvendig for beregningene fastsatt i nr. 1.1.

Nr. 1.1

1.  Dette nummer omhandler den hypotetiske vannmengden oppsamlet på skottdekket (roro-dekket). Vannet antas å 
ha trengt inn på dekket via en skadeåpning. Ifølge dette nummer skal skipet i tillegg til samtlige krav i SOLAS 90-
standarden oppfylle den del av SOLAS 90-kriteriene som angis i nr. 2.3-2.3.4 i regel II-1/B/8, med den bestemte 
vannmengden på dekk. Ved denne beregningen er det ikke nødvendig å ta hensyn til andre krav i regel II-1/B/8. 
Skipet behøver for eksempel ikke å oppfylle kravene om likevektsvinklene eller kravet om at grenselinjen ikke må 
være under vann.

2.  Det oppsamlede vannet legges til som en flytende last med en felles overflate i alle rom på bildekket som antas å 
være fylt. Vannivået (hw) på dekket er avhengig av gjenværende fribord (fr) etter skade, og måles ved skadestedet 
(se figur 1). Gjenværende fribord (fr) er den minste avstanden mellom det skadde roro-dekket og den endelige 
vannlinjen (etter en eventuell utligning) ved det antatte skadestedet, etter en gjennomgåelse av alle tenkelige 
skadesituasjoner ved vurdering av overholdelse av SOLAS 90-standarden i henhold til nr. 1 i vedlegg I. Ved 
beregning av fr skal det ikke tas hensyn til virkningen av den hypotetiske vannmengden som antas oppsamlet på 
det skadde roro-dekket.

3.  Dersom fr er 2,0 m eller mer, antas det at ikke noe vann er oppsamlet på roro-dekket. Dersom fr er 0,3 m eller 
mindre, antas vannivået (hw) å være 0,5 m. Mellomliggende vannivåer bestemmes ved lineær interpolasjon (se 
figur 2).

Nr. 1.2

For at lensesystemer skal anses som effektive må de ha en kapasitet som gjør at de forhindrer at store mengder vann 
samles opp på dekket, dvs. mange tusen tonn per time, noe som er betydelig mer enn kapasiteten til de lensesystemer 
som skipene er utrustet med på vedtakelsestidspunktet for disse reglene. Slike lensesystemer med høy effektivitet kan 
komme til å utvikles og godkjennes i framtiden (basert på retningslinjer som skal utarbeides av Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon).

Nr. 1.3

1.  Vannmengden som antas å ha samlet seg på dekket kan, i tillegg til eventuelle reduksjoner i samsvar med nr. 1.1, 
reduseres for trafikk i geografisk begrensede områder. Disse områdene utpekes ut fra den signifikante bølgehøyden (hs)  
i området, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i dette direktiv.

2.  Dersom den signifikante bølgehøyden (hs) i det aktuelle området er 1,5 m eller mindre, antas det at ikke noe 
ytterligere vann er oppsamlet på det skadde roro-dekket. Dersom den signifikante bølgehøyden i det aktuelle 
området er 4,0 m eller mer, beregnes høyden av vannmengden som antas å ha blitt oppsamlet, i samsvar med 
nr. 1.1. Mellomliggende verdier fastsettes ved lineær interpolasjon (se figur 3).

3.  Vannivået (hw) holdes konstant, og mengden av ytterligere vann er derfor variabel, avhengig av krengevinkelen 
og om dekkskanten kommer under vann eller ikke ved en bestemt krengevinkel (se figur 4). Det bør bemerkes at 
bildekkrommene antas å ha en fyllingsgrad på 90 % (MSC/Circ. 649), mens andre antatt vannfylte rom antas å ha 
en fyllingsgrad som foreskrevet i SOLAS-konvensjonen.

4.  Dersom beregningene for å påvise overholdelse av dette direktiv bygger på en signifikant bølgehøyde på mindre 
enn 4,0 m, skal denne signifikante bølgehøyden angis i fartøyets sikkerhetssertifikat for passasjerskip.
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Nr. 1.4 og 1.5

I stedet for oppfylling av de nye stabilitetskravene i nr. 1.1 eller 1.3 kan myndigheten godta at oppfylling av kravene er 
bevist ved modellforsøk. Kravene til modellforsøk er angitt i tillegget til vedlegg I. Del II av dette vedlegg inneholder 
retningslinjer for modellforsøkene.

Nr. 1.6

KG- eller GM-grensekurver, konvensjonelt beregnet ifølge SOLAS 90-standarden, behøver ikke få fortsatt anvendelse 
i tilfeller der dekket, etter vilkårene i dette direktiv, antas å stå under vann, og det kan være nødvendig å revidere 
beregningene av grensekurven(e) for å ta hensyn til virkningene av dette ytterligere vannet. Det skal derfor foretas 
tilstrekkelig mange beregninger ved forskjellige dypgående og trim.

M e r k :  Reviderte KG/GM-grensekurver kan beregnes ved iterasjon, der det minste GM-overskuddet fra beregningen 
av stabilitet i skadet tilstand med vann på dekk legges til den KG (eller trekkes fra den KG) som brukes for å bestemme 
verdiene for fribordet ved skade (fr), som ligger til grunn for vannmengdene på dekk. Denne prosessen gjentas til GM-
overskuddet blir ubetydelig.

Det forventes at operatørene vil starte en slik iterasjon med den kombinasjon av verdier for største KG/minste GM 
som med rimelighet kan tåles under drift, og deretter forsøke å endre den resulterende skottinnretningen på dekk slik at 
GM-overskuddet fra beregningen av stabilitet i skadet tilstand blir minst mulig.

Nr. 2.1

Som i de konvensjonelle SOLAS-skadekravene, anses skott som ligger innenfor B/5-linjen for å være intakte ved en 
sidekollisjonsskade.

Nr. 2.2

Dersom det for å oppfylle kravene i regel II-1/B/8 er montert utbygninger på skipets sidestruktur, og skipets bredde 
(B) og dermed avstanden B/5 fra skipssiden dermed økes, skal en slik endring ikke føre til flytting av eksisterende 
strukturdeler eller eksisterende gjennomføringer av vanntette hovedtverrskipsskott under skottdekket (se figur 5).

Nr. 2.3

1.  Tverrskips- eller langskipsskott/sperrer som monteres for å begrense bevegelsen av antatt oppsamlet vann på det 
skadde roro-dekket, behøver ikke å være helt vanntette. Mindre lekkasjer kan godtas under forutsetning av at 
lensesystemene forhindrer at vann samles på «den andre siden» av skottet/sperren. Dersom spygatter slutter å virke 
fordi det ikke er noen positiv forskjell på vannivåene, må det finnes andre muligheter for passiv lensing.

2.  Høyden (Bh) på tverrskips- og langskipsskott/sperrer skal ikke være mindre enn (8 × hw) meter, der hw er høyden på 
oppsamlet vann beregnet ut fra gjenværende fribord og signifikant bølgehøyde (som nevnt i nr. 1.1 og 1.3). Høyden 
på skott/sperrer skal likevel ikke i noe tilfelle være mindre enn:

 a)  2,2 meter; eller

 b)  avstanden mellom skottdekket og det laveste punkt på undersiden av mellom- eller hengedekkene for biler, 
når disse er i nedsenket posisjon, dersom denne er større. Det bør bemerkes at eventuelle mellomrom mellom 
skottets øvre kant og platekledningens nederste kant må «tettes» i tverrskips og langskips retning, alt etter hva 
som er mest hensiktsmessig (se figur 6).

  Skott/sperrer med en lavere høyde enn den som er angitt over, kan godtas dersom det utføres modellforsøk 
i samsvar med del II i dette vedlegg for å bekrefte at den alternative konstruksjonen sikrer en tilstrekkelig 
overlevingsstandard. Det er viktig at høyden på skott/sperrer velges slik at den også er stor nok til å hindre 
tiltakende fylling innenfor det foreskrevne stabilitetsområdet. Modellforsøkene skal ikke påvirke dette 
området.

  Merk: Området kan reduseres til 10 grader forutsatt at det tilsvarende område under kurven økes (som nevnt i 
MSC 64/22).

Nr. 2.5.1

Området «A» gjelder permanente åpninger. Det bør bemerkes at lenseporter ikke er et egnet alternativ for skip som 
trenger oppdriften fra hele eller deler av overbygningen for å oppfylle kriteriene. Kravet er at lenseportene skal være 
utstyrt med lukkeklaffer som hindrer at vann trenger inn, men lar vann strømme ut.

Disse klaffene må ikke avhenge av aktiv påvirkning. De må være selvvirkende, og det må vises at de ikke i vesentlig 
grad begrenser utstrømmingen. Det skal kompenseres for enhver vesentlig effektivitetsreduksjon ved at skipet utstyres 
med ytterligere åpninger slik at arealkravet oppfylles.
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Nr. 2.5.2

For at lenseportene skal anses for å være effektive, skal den minste avstanden fra lenseportens nedre kant til vannlinjen 
i skadet tilstand være minst 1,0 m. Virkningen av eventuelt ytterligere vann på dekk skal ikke tas med i betraktningen 
når denne minste avstanden beregnes (se figur 7).

Nr. 2.5.3

Lenseportene skal være plassert så lavt som mulig i skansekledningen eller platehuden langs siden. Den nedre kanten 
på lenseportens åpning må ikke være mer enn 2 cm over skottdekket, og den øvre kanten ikke mer enn 0,6 m (se figur 
8).

M e r k: Rom som ikke omfattes av nr. 2.5, dvs. rom som er utstyrt med lenseporter eller lignende åpninger, skal ikke 
regnes som intakte rom ved beregning av kurvene for intakt stabilitet og stabilitet i skadet tilstand.

Nr. 2.6

1.  Det foreskrevne skadeomfanget skal gjelde for hele lengden av skipet. Avhengig av oppdelingsstandarden kan 
skaden berøre et skott over skottdekket, et skott under skottdekket, ulike kombinasjoner av skott eller ingen 
skott.

2.  Alle tverrskips- og langskipsskott/-sperrer som begrenser den antatte mengden oppsamlet vann, må alltid være på 
plass og sikret når skipet er til sjøs.

3.  Ved skade på tverrskipsskott/-sperre skal oppsamlet vann på dekk ha samme overflatenivå på begge sider av det 
skadde skottet/den skadde sperren ved høyden hw (se figur 9).

DEL II

MODELLFORSØK

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at ensartede metoder benyttes ved konstruksjon og verifikasjon av 
modellene, samt ved gjennomføring og analyser av modellforsøkene. Denne ensartetheten vil naturligvis til en viss grad 
påvirkes av hvilke ressurser som er tilgjengelige, og av kostnadene.

Innholdet i nr. 1 i tillegget til vedlegg I er selvforklarende.

Nr. 2 — Skipsmodell

2.1.  Det spiller i seg selv ingen rolle hvilket materiale modellen er framstilt av, forutsatt at modellen både i intakt og 
skadet tilstand er så stiv at den har de samme hydrostatiske egenskaper som det virkelige skipet, og at skrogets 
bøyning i bølger er ubetydelig.

 Det er også viktig å sikre at de skadde rommene utformes så nøyaktig som praktisk mulig, for å sikre at den 
innstrømmende vannmengden blir forholdsmessig korrekt.

 Ettersom innstrømming av vann (selv i små mengder) i de intakte delene av modellen påvirker dens oppførsel, 
må det treffes tiltak for å sikre at slik innstrømming ikke finner sted.

2.2.  Detaljer ved modellen

 2.2.1.  Det erkjennes at skalaeffekter spiller en viktig rolle for modellens oppførsel under forsøkene, og det er 
viktig å sikre at disse effektene begrenses så langt det er praktisk mulig. Modellen skal være så stor som 
mulig ettersom detaljene i de skadde rommene blir lettere å konstruere og skalaeffektene reduseres i 
større modeller. Det anbefales derfor at modellens lengde i målestokk ikke er mindre enn 1:40. Modellen 
skal imidlertid ikke være mindre enn 3 meter ved oppdelingslastelinjen.

 2.2.2.a)  For å sikre at mengden av innstrømmet vann og dets tyngdepunkt er korrekt vist, skal modellen være så 
tynn som praktisk mulig ved de antatte skadestedene. Det er ikke alltid mulig å konstruere modellens 
skrog og de primære og sekundære oppdelingene ved skadestedet i tilstrekkelig detalj. På grunn av disse 
begrensningene kan det være umulig nøyaktig å beregne rommets antatte fyllingsgrad.

 2.2.2.b)  Det er ved forsøk konstatert at modellens vertikale utstrekning kan påvirke resultatene ved dynamiske 
forsøk. Det kreves derfor at skipsmodellen har minst tre ganger normalhøyden av overbygninger over 
skottdekket (fribordsdekket), slik at de store bølgene i bølgetoget ikke bryter over modellen.

 2.2.2.c)  Det er viktig å kontrollere dypgående ikke bare i intakt tilstand, men også i skadet tilstand for korrelasjon 
med de verdier som er funnet ved beregning av stabilitet i skadet tilstand. Når dypgående etter skade 
er målt, kan det vise seg nødvendig å justere fyllingsgraden i det skadde rommet, enten ved å sette 
inn intakte rom eller ved å legge til vekter. Det er imidlertid også viktig å sikre at det innstrømmede 
vannets tyngdepunkt er korrekt vist. I slike tilfeller skal eventuelle justeringer foretas med tilstrekkelig 
sikkerhetsmargin.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/204 17.11.2005

 2.2.2.d)  Dersom det er nødvendig å utstyre modellen med sperrer på dekk, og sperrene er lavere enn det som 
kreves ifølge nr. 2.3 i vedlegg I, skal modellen utstyres med CCTV slik at det er mulig å overvåke om 
vannet skyller over, eller om det samles opp vann på den delen av dekket som ikke er skadet. I så fall 
skal et videoopptak av dette inngå som en del av forsøksrapporten.

 2.2.3.  For å sikre at modellens bevegelsesegenskaper stemmer med det virkelige skipets, er det viktig at 
modellen utsettes for både krenging og rulling i intakt tilstand slik at intakt GM og massefordeling kan 
kontrolleres.

 Det virkelige skipets treghetsradius tverrskips skal ikke antas å være større enn 0,4 B, og treghetsradius langskips 
skal ikke antas å være større enn 0,25 L.

 Modellens rulleperiode langskips skal beregnes slik:

 der:

 GM: det virkelige skipets metasentriske høyde (i intakt tilstand)

 g:  tyngdeakselerasjon

 λ: modellens skala

 B:  det virkelige skipets bredde.

 Merk: 

 Selv om krenging og rulling av modellen i skadet tilstand kan godtas som kontroll av kurven for reststabilitet, 
kan ikke slike forsøk erstatte forsøk i intakt tilstand.

 Den skadde modellen må imidlertid rulles for å beregne den rulleperiode som kreves for å utføre forsøkene i 
nr. 3.1.2.

 2.2.4.  Innholdet i dette nummer er selvforklarende. Det antas at ventilatorene i det virkelige skipets skadde 
avdeling verken hindrer at vannet strømmer inn, eller beveger seg. Når skalaen til ventilasjonssystemene 
på det virkelige skipet forsøkes redusert, kan det imidlertid inntreffe uønskede skalaeffekter. For å hindre 
at disse inntreffer anbefales det å konstruere ventilasjonssystemene i en større skala enn modellen, slik 
at man er sikker på at vannets bevegelser på bildekket ikke påvirkes.

 2.2.5.  Den prismeformede skadeåpningens likesidede trekantede profil tilsvarer lastevannlinjen.

 Dersom skipet er utstyrt med sidekledning med en bredde på mindre enn B/5, skal skadens lengde ved 
sidekledningene være minst to meter slik at man dessuten unngår skalaeffekter.

Nr. 3 — Framgangsmåte for forsøk

3.1.  Bølgespektre

 JONSWAP-spektrumet skal brukes ettersom det beskriver de bølger som oppstår når vindens innhentingsstrekning 
og varighet er begrenset, og tilsvarer forholdene i størsteparten av verden. Det er i denne forbindelse viktig at ikke 
bare bølgetogets bølgeperioder kontrolleres, men også at nullkryssperioden er korrekt.

 3.1.1.  Ved en bølgeperiode på 4√hs må nullkryssperioden, når forsterkningsfaktoren γ er 3,3, ikke være større 
enn:

  {Tp/(1,20 til 1,28)} +/- 5 %

 3.1.2.  Nullkryssperioden tilsvarende en bølgeperiode som er like stor som den skadde modellens rulleperiode, 
gitt at faktoren γ er 1, skal ikke være større enn:

  {Tp/(1,3 til 1,4)} +/- 5 %,

 dersom den skadde modellens rulleperiode er større enn 6√hs, skal bølgeperioden begrenses til 6√hs.
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 Merk:

 Det er blitt konstatert at det er upraktisk å fastsette grenser for nullkryssperioder i modellens bølgespektre etter 
de matematiske formlenes nominelle verdier. Derfor tillates en feilmargin på 5 %.

 Det kreves at bølgespektrumet registreres og dokumenteres for hvert forsøk. Målingene for denne registreringen 
skal foretas i modellens umiddelbare nærhet (men ikke på lesiden) – se figur a) nedenfor, og i nærheten av 
bølgemaskinen. Det kreves også at modellen utstyres med instrumenter som gjør det mulig å overvåke og 
registrere dens bevegelser (rulle-, duve- og stampebevegelser) og stilling (krenging, nedtrykking og trim).

 Bølgemålesonden «nær modellen» skal plasseres enten på bue A eller B (figur a)).

Nr. 3.2, 3.3, 3.4

Innholdet i disse numre er selvforklarende.

Nr. 3.5  Simulerte skader

 Omfattende forskning med henblikk på å utarbeide egnede kriterier for nye fartøyer har tydelig vist at GM 
og fribord er viktige parametrer for passasjerskips evne til å holde seg flytende, og området under kurven for 
reststabilitet opp til vinkelen for høyeste GZ er en annen viktig faktor. Det verste skadetilfellet ifølge SOLAS 
som oppfyller kravene i nr. 3.5.1 skal derfor velges slik at det minste mulige areal oppnås under kurven for 
reststabilitet opp til vinkelen for maksimal GZ.

Nr. 4 — Overlevingskriterier

Innholdet i dette nummer er selvforklarende.

Nr. 5 — Godkjenning av forsøk

Rapporten til myndigheten skal inneholde følgende dokumenter:

a)  beregninger av stabilitet i skadet tilstand for verste skadetilfelle ifølge SOLAS og verste skade midtskips (dersom 
de er forskjellige), 

b)  tegning av modellens generelle utforming med detaljer om konstruksjon og instrumentering, 

c)  rapporter om krenge- og rulleforsøk, 

d)  beregninger av det virkelige skipets og modellens rulleperioder,

e)  nominelle og målte bølgespektre (henholdsvis nær bølgemaskinen og nær modellen), 

f)  representativ registrering av modellens bevegelser, stilling og drift, 

g)  relevante videoopptak.

Merk:

Myndigheten skal bevitne alle forsøk.
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Figurer

(Retningslinjer for nasjonale myndigheter)

Figur 1

SOLAS skadelengde
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Figur 2

1.  Dersom fr ≥ 2,0 meter, er vannivået på dekk (hw) = 0,0 meter.

2.  Dersom fr ≤ 0,3 meter, er vannivået på dekk (hw) = 0,5 meter.

Figur 3

1.  Dersom hs ≥ 4,0 meter, beregnes vannivået på dekk i henhold til figur 3.

2.  Dersom hs ≤ 1,5 meter, er vannivået på dekk (hw) = 0,0 meter.

Eksempel:

Dersom fr = 1,15 meter og hs = 2,75 meter, er høyden hw 0,125 meter.
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Figur 4

likevektsvinkel 

krengevinkel 
(dekkskanten ikke under vann)

krengevinkel 
(dekkskanten ved vannlinjen)

krengevinkel 
(dekkskanten under vann)
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Figur 5

Original B = 20 m

F.eks.

Utbygninger
Eksisterende 
rørnett i dette 
området behøver 
ikke flyttes

B/5-linje, eksisterende skip
B/5-linje, ombygd skip

B/5-linje, eksisterende skip
B/5-linje, ombygd skip



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/210 17.11.2005

Figur 6

Skip uten hengende bildekk

Eksempel 1:

Vannivå på dekk = 0,25 meter

Minstekrav til sperrehøyde = 2,2 meter

Skip med hengende bildekk (ved sperren)

Eksempel 2:

Vannivå på dekk (hw) = 0,25 meter

Minstekrav til sperrehøyde = x

Figur 7

Minstekrav til avstand mellom fribord og lenseport = 1,0 m

Mellomrom som skal tettes

Overkanten av skottet

x ≥ 2,2 m

Skaden i sluttfasen ved lastelinjen
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Figur 8

Figur 9

Dekkskanten ikke under vann

Dekkskanten under vann

Høyst 0,6 m

Område a 1 Område a 2 ≤ 0,02 m Område a n

Rommets lengde (l)

SOLAS skadelengde
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/24/EF

av 14. april 2003

om endring av rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars 1998 om 
sikkerhetsstandarder for passasjerskip(4) innføres 
et ensartet nivå for sikkerheten for liv og eiendom 
på nye og eksisterende passasjerskip og hurtiggående 
passasjerfartøyer, når begge skips- og fartøykategorier 
går i innenriksfart, og det fastsettes framgangsmåter 
for forhandlinger på internasjonalt plan med henblikk 
på å harmonisere reglene for passasjerskip som går i 
utenriksfart.

2)  Definisjonen av havområder er av avgjørende betydning 
for anvendelsen av direktiv 98/18/EF på ulike kategorier 
av passasjerskip. Direktivet inneholder en framgangsmåte 
for offentliggjøring av lister over havområder, som har 
vist seg vanskelig å gjennomføre. Det er derfor nødvendig 
å fastsette en funksjonell og oversiktlig framgangsmåte 
som gjør det mulig å overvåke gjennomføringen av 
direktivet på en effektiv måte.

3)  Unntaket for Hellas med hensyn til tidsplanen for 
anvendelse av sikkerhetskravene bør oppheves for å 
samordne sikkerhetsnivåene for passasjerskip i hele 
Fellesskapet.

4)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EC 
av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for roro-
passasjerskip(5) innføres strengere stabilitetskrav for 
roro-passasjerfartøyer i utenriksfart til og fra havner i 
Fellesskapet, og dette forsterkede tiltaket bør også 

 få anvendelse på visse kategorier av slike fartøyer 
i innenriksfart under samme sjøforhold. Manglende 
anvendelse av slike stabilitetskrav kan føre til utfasing av 
roro-passasjerskip etter et visst antall år i drift.

5)  Med tanke på de ombygginger av eksisterende roro-
passasjerskip som kan være nødvendige for at de skal 
oppfylle de særlige stabilitetskravene, bør disse kravene 
innføres over et tidsrom på flere år slik at den berørte del 
av industrien får tilstrekkelig tid til å oppfylle kravene. 
Det bør derfor settes opp en tidsplan for innfasing av 
eksisterende skip. Denne tidsplanen for innfasing bør ikke 
påvirke håndhevingen av de særlige stabilitetskravene i 
havområdene som omfattes av vedleggene til Stockholm-
avtalen av 28. februar 1996.

6)  Det må tas hensyn til endringer i relevante internasjonale 
dokumenter, som f.eks. Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjons (IMOs) konvensjoner, protokoller, 
regelverk og resolusjoner, og det må gjøres på en 
fleksibel og hurtig måte.

7)  I henhold til direktiv 98/18/EF får de internasjonale 
sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, som er fastsatt 
av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC 36 
(63) av 20. mai 1994, anvendelse på alle hurtiggående 
passasjerfartøyer i innenriksfart. IMO har vedtatt et nytt 
regelverk for hurtiggående fartøyer, de internasjonale 
sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer av 2000 
(HSC-regelsamling av 2000), som er fastsatt av IMOs 
sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC 97(73) av 
5. desember 2000, og får anvendelse på alle hurtiggående 
fartøyer bygget fra og med 1. juli 2002. Det er viktig å 
sikre at direktiv 98/18/EF kan ajourføres på en fleksibel 
måte slik at en slik utvikling på internasjonalt plan kan 
få anvendelse, også på hurtiggående passasjerfartøyer i 
innenriksfart.

8)  Det er viktig å treffe passende tiltak for å garantere 
sikker atkomst for bevegelseshemmede personer til 
skip og hurtiggående passasjerfartøyer i innenriksfart i 
medlemsstatene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 17.5.2003, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 38.

(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 51.
(2) Uttalelse avgitt 11. desember 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 7. november 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), og rådsbeslutning av 17. mars 2003.
(4) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).
(5) Se EFT 123 av 17.5.03, s. 22.

2005/EØS/58/41



17.11.2005 Nr. 58/213EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9)  Direktiv 98/18/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 98/18/EF gjøres følgende endringer:

1.  i artikkel 2 skal ny bokstav ea), ha) og w) lyde:

 «ea)  «roro-passasjerskip, et skip som fører mer enn 12 
passasjerer, med roro-lasterom eller spesiallasterom 
som definert i regel II-2/A/2 i vedlegg I,»

 «ha)  «alder», skipets alder, uttrykt i antall år som har gått 
siden leveringsdatoen for skipet,»

 «w)  «bevegelseshemmede personer», alle personer som 
har problemer med å bruke offentlig transport, 
herunder eldre, funksjonshemmede, personer med 
sensoriske svekkelser og rullestolbrukere, gravide og 
personer i selskap med små barn.» 

2.  Artikkel 4 nr. 2 skal lyde:

 «2.  Hver medlemsstat skal:

 a)  opprette og ajourføre ved behov en liste over 
havområder som er under deres jurisdiksjon, med 
avgrensning av sonene for helårsdrift og eventuelt drift 
begrenset til en bestemt del av året, ved bruk av de 
klassekriterier som er fastsatt i nr. 1, 

 b) offentliggjøre listen i en offentlig database som 
er tilgjengelig på nettstedet til vedkommende 
sjøfartsmyndighet, 

 c)  underrette Kommisjonen hvor disse opplysningene kan 
finnes, og når listen endres.» 

3.  følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 6a

 Stabilitetskrav og utfasing av roro-passasjerskip

 1.  Alle roro-passasjerskip i klasse A, B og C som ble 
kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn på 
eller etter 1. oktober 2004, skal overholde artikkel 6, og 9 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 
2003 om særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip(*).

 2.  Alle roro-passasjerskip i klasse A og B som ble 
kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn før 
1. oktober 2004, skal overholde artikkel 6, 8 og 9 i direktiv 
2003/25/EF innen 1. oktober 2010, med mindre de utfases 
den datoen eller på en senere dato når de har nådd en alder 
av 30 år, men under ingen omstendigheter senere enn 
1. oktober 2015.

 Artikkel 6b

 Sikkerhetskrav for bevegelseshemmede personer

 1.  Medlemsstatene skal sørge for at det treffes 
hensiktsmessige tiltak, på grunnlag av retningslinjene 
i vedlegg III når det er praktisk mulig, for å gi 
bevegelseshemmede personer sikker atkomst til alle 
passasjerskip i klasse A, B, C og D og til alle hurtiggående 
passasjerfartøyer som brukes til offentlig transport, som 
ble kjølstrukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn 
på eller etter 1. oktober 2004.

 2.  Medlemsstatene skal samarbeide med og konsultere 
organisasjoner som representerer bevegelseshemmede 
personer, om gjennomføringen av retningslinjene i 
vedlegg III.

 3.  Når det gjelder ombygging av passasjerskip i klasse 
A, B, C og D og hurtiggående passasjerskip som brukes 
til offentlig transport og som ble kjølstrukket eller som 
var på et tilsvarende byggetrinn før 1. oktober 2004, skal 
medlemsstatene anvende retningslinjene i vedlegg III i den 
grad det økonomisk sett er rimelig og gjennomførbart.

 Medlemsstatene skal utarbeide nasjonale handlingsplaner 
for hvordan retningslinjene skal anvendes på slike skip og 
fartøyer. De skal oversende disse planene til Kommisjonen 
senest 17. mai 2005.

 4.  Medlemsstatene skal senest 17. mai 2006 framlegge 
for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av denne 
artikkel med hensyn til alle passasjerskip nevnt i nr. 1, 
passasjerskip nevnt i nr. 3 som er sertifisert til å føre mer 
enn 400 passasjerer og alle hurtiggående passasjerskip.

 ______________

 (*) EFT L 123 av 17.5.2003, s. 22.»

 4.  Vedlegget til dette direktiv tilføyes som vedlegg III.

Artikkel 2

Artikkel 6 nr. 3 bokstav g) i direktiv 98/18/EF oppheves med 
virkning fra 1. januar 2005.
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Artikkel 3

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 17. november 
2004. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 14. april 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. GIANNITSIS

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSKRAV TIL PASSASJERSKIP OG HURTIGGÅENDE 
PASSASJERFARTØYER MED HENSYN TIL BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

(som nevnt i artikkel 6b)

Ved anvendelse av retningslinjene i dette vedlegg skal medlemsstatene følge IMO-rundskriv MSC/735 av 24. juni 1996 
om anbefalinger med hensyn til passasjerskips konstruksjon og drift for å imøtekomme eldre og bevegelseshemmede 
personers behov.

1.  Atkomst til skipet

 Skipene skal være konstruert og utstyrt slik at bevegelseshemmede personer kan stige om bord og gå i land på en 
enkel og sikker måte, og forflytte seg mellom dekkene, enten på egen hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser. 
Det skal settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om 
bord på hele skipet.

2.  Skilt

 Skilt som finnes om bord på et skip til hjelp for passasjerene, skal være tilgjengelige og lette å lese for 
bevegelseshemmede personer (herunder personer med sensoriske funksjonshemninger), og være strategisk 
plassert.

3.  Kommunikasjon av meldinger

 Fartøyet skal være utstyrt med midler om bord til å kommunisere meldinger visuelt og verbalt, f.eks. om 
forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord, til personer med ulike former for bevegelseshemninger.

4.  Alarm

 Alarmsystem og -knapper må være utformet slik at de lett kan nås av og varsle alle bevegelseshemmede personer, 
herunder personer med sensoriske svekkelser og personer med lærevansker.

5.  Tilleggskrav for å sikre bevegelighet inne i skipet

 Håndlister, korridorer og ganger, døråpninger og dører skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Heiser, bildekk, 
passasjersalonger, innredning og toaletter skal være konstruert slik at de på en rimelig måte og i rimelig omfang er 
tilgjengelige for bevegelseshemmede personer.»

____________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003

av 14. april 2003

om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapet ser alvorlig på de skadelige miljøvirkningene 
av organiske tinnforbindelser som brukes som 
grohemmende systemer på skip, særlig belegg av 
tributyltinn (TBT).

2) En internasjonal konvensjon om regulering av skadelige 
bunnstoffsystemer på skip (AFS-konvensjonen) ble 
vedtatt 5. oktober 2001 på en diplomatkonferanse 
(AFS-konferansen) under ledelse av Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon (IMO), der medlemsstatene i 
Fellesskapet deltok.

3) AFS-konvensjonen er en rammekonvensjon som gjør det 
mulig å forby bruk av skadelige grohemmende systemer 
på skip etter klart definerte framgangsmåter og som tar 
tilbørlig hensyn til føre-var-prinsippet som er uttrykt i 
Rio-erklæringen om miljø og utvikling.

4) AFS-konvensjonen forbyr for tiden bare anvendelse av 
organiske tinnforbindelser på skip.

5) I AFS-konvensjonen er følgende ikrafttredelsesdatoer 
fastsatt: 1. januar 2003 for forbudet mot anvendelse av 
organiske tinnforbindelser på skip, og 1. januar 2008 for 
fjerning av organiske tinnforbindelser på skip.

6) AFS-konvensjonen trer først i kraft 12 måneder etter at 
den er ratifisert av minst 25 stater som står for minst 25 
% av verdens tonnasje.

7) Medlemsstatene bør ratifisere AFS-konvensjonen snarest 
mulig.

8) Medlemsstatene bør gis best mulige forutsetninger 
for raskt å ratifisere AFS-konvensjonen. Eventuelle 
hindringer for ratifiseringen bør fjernes.

9) Fordi AFS-konferansen antok at tiden fram til 1. januar 
2003 ikke ville være tilstrekkelig til at AFS-konvensjonen 
kunne tre i kraft, og fordi den ønsket at anvendelsen 
av organiske tinnforbindelser i skipsfarten reelt skulle 
opphøre fra 1. januar 2003, oppfordret den i sin resolusjon 
nr. 1 medlemsstatene i IMO til å gjøre sitt ytterste for å 
legge alt til rette for å gjennomføre AFS-konvensjonen 
snarest mulig, og den oppfordret de berørte bransjene til 
å avstå fra å markedsføre, selge og anvende organiske 
tinnforbindelser fra og med nevnte dato.

10) Kommisjonen fulgte umiddelbart opp AFS-konferansen 
med å vedta 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)(4) for, fra og med 
1. januar 2003, å forby markedsføring og anvendelse av 
organiske tinnforbindelser i grohemmende systemer for 
alle skip, uansett lengde.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 9.5.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 39.

(1) EFT C 262 E av 29.10.2002, s. 492.
(2) Uttalelse avgitt 11. desember 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. november 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), og rådsbeslutning av 17. mars 2003. (4) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 58.

2005/EØS/58/42
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11) Med utgangspunkt i AFS-konferansens resolusjon 
nr. 1 bør det tas flere skritt for å gjennomføre tiltak 
rettet mot organiske tinnforbindelser for å sikre et 
generelt forbud mot bruk av TBT-belegg på skip i alle 
fellesskapsfarvann fra og med de datoer som er fastsatt i 
AFS-konvensjonen.

12) En forordning er det rette juridiske virkemiddel fordi 
den pålegger skipsredere og medlemsstater, direkte og 
innenfor en kort tidsramme, presise krav som skal 
oppfylles samtidig og på samme måte i hele Fellesskapet. 
Denne forordning bør utelukkende ha som formål å 
forby organiske tinnforbindelser, og ikke gjenta AFS-
konvensjonen.

13) Denne forordning bør ikke berøre begrensningene 
på markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 
preparater (organiske tinnforbindelser) som er fastsatt i 
direktiv 76/769/EØF(1).

14) Det bør ikke være knyttet noen usikkerhet til et totalforbud 
mot aktiv bruk av TBT-belegg på fellesskapsplan; den 
internasjonale handelsflåten har behov for å planlegge 
vedlikehold av skip, og bør derfor tydelig og i god tid 
gjøres oppmerksom på at fra 1. januar 2008 vil skip med 
et aktivt TBT-belegg på skroget ikke lenger få adgang til 
havner i Fellesskapet.

15) Tredjestater kan, særlig dersom de ikke har de fordelene 
som er knyttet til overnasjonal regulering, oppleve 
rettstekniske vanskeligheter ved innføring gjennom den 
nasjonale lovgivningen av forbudet mot bruk av TBT-
belegg på deres skip fra den dato forbudet trer i kraft 
i henhold til denne forordning. I en overgangsperiode 
som begynner 1. juli 2003 og slutter den dato AFS-
konvensjonen trer i kraft, bør bestemmelsene i denne 
forordning som forbyr bruk av TBT-belegg derfor ikke 
gjelde skip som seiler under en tredjestats flagg.

16) Flaggstater som har forbudt bruk av TBT-belegg på sine 
skip, har økonomisk interesse av at AFS-konvensjonen 
trer i kraft snarest mulig, for å sikre like konkurransevilkår 
på verdensplan. Denne forordning, som har som formål 
snarest mulig å forby bruk av TBT-belegg på alle skip 
som seiler under en medlemsstats flagg, bør derfor virke 
som en pådriver for flaggstatene til å ratifisere AFS-
konvensjonen.

17) Definisjonene og kravene i denne forordning bør i 
størst mulig grad bygge på dem som brukes i AFS-
konvensjonen.

18) For å sikre at denne forordning får anvendelse på 
offshoreplattformer, bør den også få anvendelse på skip 
som seiler under en medlemsstats myndighet. Den bør 
ikke få anvendelse på krigsskip eller andre statseide 
skip, da behandlingen av slike skip i tilstrekkelig grad er 
omfattet av AFS-konvensjonen.

19) Innføring fra 1. juli 2003 av forbudet mot aktive TBT-
belegg på alle skip som har rett til å seile under en 
medlemsstats flagg, og som har et grohemmende system 
som er anbragt, endret eller skiftet ut etter denne dato, bør 
være en pådriver for handelsflåten til å følge anbefalingen 
i AFS-konferansens resolusjon nr. 1.

20) Det er hensiktsmessig å innføre samme ordning for 
besiktelse og sertifisering som den som er fastsatt i 
AFS-konvensjonen. I henhold til denne forordning bør 
alle skip med bruttotonnasje på 400 eller mer besiktes, 
uavhengig av hvilken reise de gjør, mens skip med en 
lengde på 24 meter eller mer, men med en bruttotonnasje 
mindre enn 400, bare bør pålegges å medbringe en 
erklæring om samsvar med denne forordning eller med 
AFS-konvensjonen. Fellesskapet bør, dersom det viser 
seg nødvendig på et senere tidspunkt, ha rett til å innføre 
en harmonisert ordning for besiktelse av disse skipene.

21) For skip med en lengde mindre enn 24 meter er det 
ikke nødvendig å kreve en bestemt besiktelse eller 
erklæring, fordi disse skipene først og fremst er 
lystfartøyer og fiskefartøyer, som er tilstrekkelig dekket 
av bestemmelsene i direktiv 76/769/EØF.

22) Sertifikater og dokumenter som utstedes i samsvar 
med denne forordning, samt AFS-sertifikater og AFS-
erklæringer som utstedes av partene til AFS-konvensjonen, 
bør anerkjennes.

23) Dersom AFS-konvensjonen ikke har trådt i kraft innen 
1. januar 2007, bør Kommisjonen tillates å vedta egnede 
tiltak, slik at skip som seiler under en tredjestats flagg 
kan vise at de overholder denne forordning, samt 
vedta tiltak for å kontrollere gjennomføringen av disse 
bestemmelsene.(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2003/3/EF (EFT L 4 av 9.1.2003, s. 12).
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24) Den best egnede ordningen for å kontrollere 
gjennomføringen av forbudet mot TBT-belegg på 
skip og kravene i AFS-konvensjonen, er den som er 
fastsatt i 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 
(havnestatskontroll)(1), og dette direktivet bør endres når 
det er hensiktsmessig. Med tanke på dette direktivets 
særlige virkeområde, bør tilsvarende bestemmelser 
anvendes i overgangsperioden for skip som seiler under 
en medlemsstats flagg.

25) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, 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(2).

26) For å vurdere om denne forordnings formål er nådd, bør 
Kommisjonen rapportere til Europaparlamentet og Rådet, 
og om nødvendig foreslå eventuelle hensiktsmessige 
tilpasninger av forordningen.

27) Denne forordning bør tre i kraft på et tidspunkt som gjør 
det mulig å iverksette et effektivt forbud mot organiske 
tinnforbindelser på skip snarest mulig —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Denne forordnings formål er å redusere eller fjerne 
skadevirkninger for havmiljøet og menneskers helse forårsaket 
av organiske tinnforbindelser som virker som aktive biocider 
i grohemmende systemer benyttet på skip som seiler under 
en medlemsstats flagg eller drives under en medlemsstats 
myndighet, og på skip under alle flagg som ankommer eller 
forlater havner i medlemsstatene.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1.  «grohemmende system», belegg, maling, overflatebehan-
dling, overflate eller innretning som brukes på et skip for å 
kontrollere eller hindre at uønskede organismer fester seg,

2.  «bruttotonnasje», bruttotonnasje beregnet i samsvar med 
reglene for måling av tonnasje fastsatt i vedlegg 1 til Den 
internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969, 
eller en etterfølgende konvensjon,

3.  «lengde», lengden slik den er definert i Den internasjonale 
konvensjon om lastelinjer, 1966, endret i den tilknyttede 
protokoll av 1988, eller en etterfølgende konvensjon,

4.  «skip», et fartøy av enhver type som er i virksomhet 
i havmiljø, herunder hydrofoilbåter, luftputebåter, 
undervannsfartøyer, flytende utstyr, faste eller flytende 
plattformer, flytende lagringsinnretninger (FSU) og 
flytende produksjons-, lagrings- og losseinnretninger 
(FPSO),

5.  «AFS-konvensjonen», Den internasjonale konvensjon om 
regulering av skadelige bunnstoffsystemer på skip, vedtatt 
5. oktober 2001, uavhengig av ikrafttredelse,

6.  «godkjent organisasjon», en organisasjon godkjent i 
samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 94/57/EF av 
22. november 1994 om felles regler og standarder for 
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for 
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse(3),

7.  «AFS-sertifikat», et sertifikat som utstedes til skip i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen 
eller, i overgangsperioden, et sertifikat utstedt i samsvar 
med malen i vedlegg II til denne forordning, når det 
utstedes av myndighetene i en medlemsstat eller av en 
godkjent organisasjon på dennes vegne,

8.  «AFS-erklæring», en erklæring utarbeidet i henhold til 
bestemmelsene i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen eller, i 
overgangsperioden, en erklæring underskrevet av rederen 
eller rederens representant og utarbeidet i samsvar med 
malen i vedlegg III til denne forordning,

9.  «AFS-samsvarserklæring», et dokument som bekrefter 
samsvar med vedlegg 1 til AFS-konvensjonen, utstedt av 
en godkjent organisasjon på vegne av myndighetene i en 
medlemsstat,

10.  «overgangsperiode», tidsrommet som begynner 1. juli 
2003 og slutter den dagen AFS-konvensjonen trer i kraft.

(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/84/EF.
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Artikkel 3

Virkeområde

1.  Denne forordning får anvendelse på:

a)  skip som seiler under en medlemsstats flagg,

b)  skip som ikke seiler under en medlemsstats flagg, men som 
drives under en medlemsstats myndighet, og

c)  skip som anløper en havn eller offshoreterminal i en 
medlemsstat, men som ikke omfattes av bokstav a)  
eller b).

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på krigsskip, 
militære hjelpefartøyer eller andre skip som eies eller drives av 
en stat og som for tiden brukes bare i statlig ikke-kommersiell 
tjeneste.

Artikkel 4

Forbud mot anvendelse av organiske tinnforbindelser som 
virker som biocider

Fra 1. juli 2003 skal organiske tinnforbindelser som virker 
som biocider i grohemmende systemer, ikke anvendes eller 
anvendes på nytt på skip.

I overgangsperioden skal imidlertid denne bestemmelsen bare 
gjelde skip nevnt i bokstav a) eller b) i artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 5

Forbud mot organiske tinnforbindelser som virker som 
biocider

1.  På skip som fra 1. juli 2003 har rett til å seile under 
en medlemsstats flagg, og som har et grohemmende system 
som er brukt, endret eller erstattet etter denne dato, skal 
det ikke finnes organiske tinnforbindelser som virker som 
biocider i grohemmende systemer på skrog, utvendige deler og 
overflater, med mindre de er dekket av et belegg som utgjør en 
sperre for slike forbindelser og hindrer at de lekker ut fra det 
underliggende forbudte grohemmende systemet.

2.  Fra og med 1. januar 2008 skal det på skipene nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 enten ikke finnes organiske tinnforbindelser 
som virker som biocider i grohemmende systemer på skrog 
eller utvendige deler og overflater, eller de skal være dekket av 
et belegg som utgjør en sperre mot at slike forbindelser lekker 
ut fra det underliggende forbudte grohemmende systemet.

3.  Nr. 1 og  2 skal ikke gjelde faste og flytende plattformer, 
FSU-er og FPSO-er som er bygd før 1. juli 2003 og som ikke 
har vært i tørrdokk på eller etter denne dato.

Artikkel 6

Besiktelse og sertifisering

1.  Følgende skal gjelde for besiktelse og sertifisering av 
skip som seiler under en medlemsstats flagg:

a)  Skip med en bruttotonnasje på 400 og mer, unntatt faste 
eller flytende plattformer, FSU-er og FPSO-er, skal fra 
og med 1. juli 2003 besiktes og sertifiseres i samsvar med 
kravene fastsatt i vedlegg I før skipet tas i bruk første 
gang, eller når de grohemmende systemene endres eller 
erstattes.

b)  Skip med en lengde på 24 meter eller mer, men med en 
bruttotonnasje mindre enn 400, unntatt faste eller flytende 
plattformer, FSU-er og FPSO-er, skal ha en AFS-erklæring 
som dokumenterer samsvar med artikkel 4 og 5.

 Ved behov kan Kommisjonen, etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 9 nr. 2, opprette en harmonisert besiktelses- og 
sertifiseringsordning for disse skipene.

c)  Medlemsstatene kan treffe egnede tiltak for skip som ikke 
omfattes av bokstav a) og b) for å sikre overholdelse av 
denne forordning.

2.  Følgende skal gjelde for anerkjennelse av sertifikater, 
erklæringer og samsvarserklæringer:

a)  fra og med 1. juli 2003 skal medlemsstatene anerkjenne 
alle AFS-sertifikater,

b)  fram til et år etter datoen nevnt i bokstav a) skal  
medlemsstatene anerkjenne alle AFS-samsvarserklær-
inger,

c)  fra og med 1. juli 2003 skal medlemsstatene anerkjenne 
alle AFS-erklæringer.

Disse erklæringene skal følges av egnet dokumentasjon 
(f.eks. kvittering for maling eller faktura fra leverandør) eller 
inneholde egnet påtegning.

3.  Dersom AFS-konvensjonen ikke har trådt i kraft innen 
1. januar 2007, skal Kommisjonen, etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 9 nr. 2, treffe egnede tiltak for å gi skip som 
seiler under flagget til en tredjestat mulighet til å dokumentere 
at de overholder bestemmelsene i artikkel 5.
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Artikkel 7

Havnestatskontroll

I overgangsperioden skal medlemsstatene anvende kontroll-
bestemmelser som tilsvarer bestemmelsene fastsatt i direktiv  
95/21/EF for skip med en bruttotonnasje på 400 eller mer  
som seiler under en medlemsstats flagg. Med hensyn til 
inspeksjoner og påvisning av overtredelser skal medlemsstatene 
følge bestemmelsene i artikkel 11 i AFS-konvensjonen.

Dersom AFS-konvensjonen ikke har trådt i kraft innen 
1. januar 2007, skal Kommisjonen, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 9 nr. 2, fastsette egnede framgangsmåter for 
disse kontrollene.

Artikkel 8

Tilpasninger

For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, særlig 
i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), eller for 
å gjøre denne forordning mer effektiv i lys av erfaringer, 
kan henvisningene til AFS-konvensjonen, AFS-sertifikatet, 
AFS-erklæringen og AFS-samsvarserklæringen og/eller til 
vedleggene til denne forordning, herunder relevante IMO-
retningslinjer knyttet til artikkel 11 i AFS-konvensjonen, 
endres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2.

Artikkel 9

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip, nedsatt ved artikkel 3 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002  

av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sikkerhet 
til sjøs og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om 
endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip(1), heretter kalt «COSS».

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  COSS fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 10

Vurdering

Kommisjonen skal senest 10. mai 2004 rapportere til 
Europaparlamentet og Rådet om framdriften i ratifiseringen av 
AFS-konvensjonen samt framlegge opplysninger om i hvilken 
grad organiske tinnforbindelser som virker som biocider i 
grohemmende systemer på skip, fortsatt brukes på skip som 
ikke seiler under flagget til en medlemsstat, og som ankommer 
eller forlater havner i Fellesskapet. I lys av denne rapporten 
kan Kommisjonen ved behov foreslå endringer for å sikre 
at skip som ikke seiler under flagget til en medlemsstat, 
raskere reduserer forurensningen av farvann som er under 
medlemsstatenes jurisdiksjon med skadelige grohemmende 
forbindelser.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Luxembourg, 14. april 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COXA.  GIANNITSIS

 President Formann

(1) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
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VEDLEGG I

Besiktelses- og sertifiseringskrav for grohemmende systemer på skip som seiler under en medlemsstats flagg

1. Besiktelser

1.1.  Skip med en bruttotonnasje på 400 eller mer, unntatt faste eller flytende plattformer, FSU-er og FPSO-er, skal fra 
og med 1. juli 2003 underlegges følgende besiktelser:

a)  en førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk eller når skipet for første gang er i tørrdokk for anvendelse av 
grohemmende systemer, og

b)  en besiktelse når de grohemmende systemene endres eller erstattes. Slike besiktelser skal påtegnes sertifikatet 
som utstedes etter nr. 2.1.

1.2.  Besiktelsen skal være av en slik art at det sikres at skipets grohemmende systemer er helt i samsvar med artikkel 4 
og 5 i denne forordning.

1.3.  Besiktelsene skal foretas av personer som har behørig fullmakt fra myndigheten i medlemsstaten eller i en annen 
medlemsstat, eller av en av partene til AFS-konvensjonen, eller av en inspektør utpekt for dette formål av en av 
myndighetene, eller av en godkjent organisasjon som opptrer på vegne av myndigheten.

1.4.  Med mindre annet er bestemt i denne forordning, skal medlemsstatene, når det gjelder besiktelsene nevnt i 
nr. 1.1, følge kravene som er fastsatt i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen, samt retningslinjene for besiktelser og 
sertifisering av grohemmende systemer på skip i vedlegg til MEPC-resolusjon 101(48), vedtatt 11. oktober 2002 
av IMOs komité for vern av havmiljøet.

2.  Sertifisering

2.1.  Etter at en besiktelse nevnt i nr. 1.1 bokstav a) eller b) er fullført, skal en medlemsstat som ennå ikke er part til 
AFS-konvensjonen, utstede et sertifikat i samsvar med malen i vedlegg II. En medlemsstat som er part til AFS-
konvensjonen, skal utstede et AFS-sertifikat.

2.2.  En medlemsstat kan bruke en AFS-samsvarserklæring for å dokumentere samsvar med kravene i artikkel 4 og 5 
i denne forordning. Et sertifikat som nevnt i nr. 2.1 skal erstatte AFS-erklæringen senest et år etter datoen nevnt 
i nr. 1.1.

2.3.  Medlemsstatene skal kreve at et skip som nevnt i nr. 1.1 medbringer et sertifikat utstedt i samsvar med nr. 2.1.

2.4.  Medlemsstatene skal, for sertifiseringen nevnt i nr. 2.1, oppfylle kravene fastsatt i vedlegg 4 til AFS-
konvensjonen.
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VEDLEGG II

Maler for sertifikat for og angivelse av grohemmende systemer

Det internasjonale sertifikatet for og angivelsen av grohemmende systemer skal utarbeides etter malen som følger.

Der malene brukes bare for skip som ikke er underlagt kravene til besiktelser og sertifisering i regel 1 i vedlegg 4 til 
AFS-konvensjonen, kan henvisninger til AFS-konvensjonen utelates.

INTERNASJONALT SERTIFIKAT FOR GROHEMMENDE SYSTEMER

(Dette sertifikatet skal følges av en angivelse av grohemmende systemer)

(Offisielt stempel) (Stat)

Utstedt i henhold til bestemmelsene i [Den internasjonale konvensjon om regulering av skadelige bunnstoffsystemer 
på skip og](1) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske 
tinnforbindelser på skip

på vegne av regjeringen i

(statens navn)

av

.........................................................................
(person eller organisasjon med fullmakt)

Dette sertifikatet erstatter et eventuelt tidligere sertifikat utstedt den  .............................................................................

Opplysninger om skipet(2)

Skipets navn:

Kjenningsnummer eller -bokstaver:

Hjemsted:

Bruttotonnasje:

IMO-nummer(3):

På skipet er det verken under eller etter byggingen brukt et grohemmende system som omfattes av kontroll i henhold 
til [vedlegg I til konvensjonen og](1) forordning (EF) nr. 782/2003  ...........................................................................c  

På skipet er det brukt et grohemmende system som omfattes av kontroll i henhold til [vedlegg I til konvensjonen  
og](1) forordning (EF) nr. 782/2003, men dette er fjernet av  ..........................................................................................
(sett inn anleggets navn) den ... (dato) 
 ....................................................... c 
 

På skipet er det tidligere brukt et grohemmende system som omfattes av kontroll i henhold  
til [vedlegg I til konvensjonen og](1) forordning (EF) nr. 782/2003, men dette er dekket med et forseglende belegg 
av ................ (sett inn anleggets navn) 
den  ........................................... (dato) 
 ....................................................... c 
  

På skipet er det før 1. januar 2003 brukt et grohemmende system som omfattes av kontroll i henhold til [vedlegg I til 
konvensjonen og](1) forordning (EF) nr. 782/2003, men dette skal fjernes eller dekkes med et forseglende belegg før 
1. januar 2008  ...................................
 ....................................................... c 
  

(1) Kan utelates for skip som ikke er underlagt kravene om besiktelse og sertifisering i regel 1 i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen.
(2) Opplysningene om skipet kan også gis i vannrette ruter.
(3) I samsvar med Den internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMO) system for identifisering av skip.



17.11.2005 Nr. 58/223EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

MED DETTE BEKREFTES:

1. at skipet er besiktet i henhold til [regel 1 i vedlegg 4 til konvensjonen og](13) europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 782/2003 av 14 april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip, og

2. at besiktelsen viser at det grohemmende systemet på skipet oppfyller gjeldende krav i [vedlegg 1 til konvensjonen 
og](1) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske 
tinnforbindelser på skip. 

Utstedt i:  ..............................................
(Utstedelsessted)

 

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

 (Utstedelsesdato) (Underskrives av person med fullmakt til å utstede sertifikatet)

Dato for avslutning av besiktelsen som utstedelsen av sertifikatet bygger på:  .................................................................

(1) Kan utelates for skip som ikke er underlagt kravene om besiktelse og sertifisering i regel 1 i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen.
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ANGIVELSE AV GROHEMMENDE SYSTEMER

Denne angivelsen skal alltid være festet til det internasjonale sertifikatet for grohemmende systemer.

Opplysninger om skipet

Skipets navn:

Kjenningsnummer eller -bokstaver:

IMO-nummer:

Opplysninger om det/de anvendte grohemmende systemet/systemene

Type(r) grohemmende system(er) som er benyttet:

Dato(er) for behandling med grohemmende system(er):

Navn på selskap og anlegg/sted(er) som har foretatt behandlingen:

Navn på produsenten av det (de) grohemmende systemet (systemene):

Navn og farge(r) på det (de) grohemmende systemet (systemene):

Aktivt (aktive) stoff(er) og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service Registry):

Type forseglende belegg, der det er relevant:

Navn og farge(r) på det forseglende belegget, der det er relevant:

Dato for eventuell dekking med forseglende belegg:

DETTE BEKREFTER at denne angivelse er korrekt i enhver henseende.

Utstedt i:  ..............................................
(Utstedelsessted)

  .............................................  ...........
 (Utstedelsesdato) (Underskrives av person med fullmakt til å utstede angivelsen)
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Påtegning av angivelsen(1)

DETTE BEKREFTER at en besiktelse foretatt i henhold til [regel 1 nr. 1 bokstav b) i vedlegg 4 til konvensjonen og](2) 
nr. 2.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske 
tinnforbindelser på skip, viser at skipet oppfyller kravene i [konvensjonen og](2) forordningen.

Opplysninger om det/de anvendte grohemmende systemet/systemene

Type(r) grohemmende system(er) som er benyttet: ............................................................................................................

Dato(er) for behandling med grohemmende system(er):   ...................................................................................................

Navn på selskap og anlegg/sted(er) som har foretatt behandlingen:  .................................................................................

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

Navn på produsenten av det (de) grohemmende systemet (systemene):  ...........................................................................

Navn og farge(r) på det (de) grohemmende systemet (systemene):   ..................................................................................

Aktivt (aktive) stoff(er) og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service Registry):  ..........................................................

Type forseglende belegg, der det er relevant:  ....................................................................................................................

Navn og farge(r) på det forseglende belegget, der det er relevant:   ...................................................................................

Dato for eventuell dekking med forseglende belegg:  ........................................................................................................

Underskrift:  .........................................
(Underskrives av person med fullmakt til å utstede angivelsen)

Sted:  ....................................................

Dato(1):  ..............................................

(Myndighetens stempel eller segl)

(1) Denne siden kopieres og vedlegges angivelsen dersom myndighetene anser det som nødvendig.
(2) Kan utelates for skip som ikke er underlagt kravene om besiktelse og sertifisering i regel 1 i vedlegg 4 til AFS-konvensjonen.
(3) Dato for avslutning av besiktelsen som påtegningen gjelder.
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VEDLEGG III

ERKLÆRING OM GROHEMMENDE SYSTEMER FOR SKIP MED EN LENGDE PÅ 24 METER ELLER 
MER, MEN MED EN BRUTTOTONNASJE MINDRE ENN 400

Utarbeidet i samsvar med

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser 
på skip.

Skipets navn:  .......................................

Kjenningsnummer eller -bokstaver:  ...

Hjemsted:  ............................................

Lengde:  ...............................................

Bruttotonnasje:  ....................................

IMO-nummer (der det er relevant)  .....

Undertegnede erklærer med dette at det grohemmende systemet som er brukt på dette skipet er i samsvar med 
artikkel 4 og 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske 
tinnforbindelser på skip.

…………………………...   ..............
 (Dato) (Underskrives av rederen eller rederens representant)

Påtegninger for anvendt(e) grohemmende system(er)

Type grohemmende system (systemer) som er brukt, samt dato(er) for behandlingen:

…………………………...   ..............
 (Dato) (Underskrives av rederen eller rederens representant)

Type grohemmende system (systemer) som er brukt, samt dato(er) for behandlingen:

…………………………...   ..............
 (Dato) (Underskrives av rederen eller rederens representant)

Type grohemmende system (systemer) som er brukt, samt dato(er) for behandlingen:

…………………………...   ..............
 (Dato) (Underskrives av rederen eller rederens representant)
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/49/EF

av 25. juni 2002

om vurdering og håndtering av ekstern støy(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. april 2002, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Det er en del av Fellesskapets politikk å oppnå et høyt 
nivå for helse- og miljøvern, og ett av målene er vern mot 
støy. I sin grønnbok om den framtidige støypolitikken 
betegner Kommisjonen støy som et av de viktigste 
miljøproblemene i Europa.

2)  I sin resolusjon av 10. juni 1997(5) om Kommisjonens 
grønnbok, uttrykte Europaparlamentet sin støtte til 
denne grønnboken, understreket at særlige tiltak og 
initiativer bør fastsettes i et direktiv om reduksjon 
av ekstern støy, og konstaterte at det ikke foreligger 
pålitelige, sammenlignbare data om situasjonen for de 
ulike støykildene.

3)  En felles støyindikator og en felles metode for 
beregning og måling av støy rundt lufthavner er fastsatt i 
kommisjonsmelding av 1. desember 1999 om lufttransport 
og miljøet. Det er tatt hensyn til denne meldingen i 
bestemmelsene i dette direktiv.

4)  Visse kategorier av støyutslipp fra produkter er 
allerede omfattet av Fellesskapets regelverk, blant 
annet rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar 1970 om 

 tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt 
lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(6), rådsdirektiv 
77/311/EØF av 29. mars 1977 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved ørene 
til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 
hjul(7), rådsdirektiv 80/51/EØF av 20. desember 1979 om 
begrensning av støyemisjon fra subsoniske luftfartøyer(8) 
med supplerende direktiver, rådsdirektiv 92/61/EØF 
av 30. juni 1992 om typegodkjenning av motorvogner 
med to eller tre hjul(9) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/14/EF av 8. mai 2000 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet 
fra utstyr til utendørs bruk(10).

5)  Dette direktiv bør blant annet danne et grunnlag for 
å utarbeide og utfylle eksisterende fellesskapstiltak 
mot støyutslipp fra viktige kilder, særlig fra veigående 
kjøretøyer og rullende materiell med tilhørende 
infrastruktur, luftfartøyer, utstyr til utendørs bruk, 
industriutstyr og mobile maskiner, samt for å utvikle 
ytterligere tiltak på kort, mellomlang og lang sikt.

6)  Visse kategorier av støy, for eksempel støy inne i 
transportmidler og støy fra husholdningsaktiviteter, bør 
ikke omfattes av dette direktiv.

7)  I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5, vil traktatens mål om et høyt nivå for miljø- 
og helsevern lettere kunne nås ved at medlemsstatenes 
tiltak suppleres med et fellesskapstiltak for å komme til 
en felles forståelse av støyproblemet. Data om nivåer for 
ekstern støy bør derfor innsamles, sammenstilles eller 
rapporteres i samsvar med sammenlignbare kriterier. 
Dette omfatter bruk av harmoniserte indikatorer og 
vurderingsmetoder samt kriterier for standardisering 
av støykartlegging. Slike kriterier og metoder kan best 
fastsettes av Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX ( Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 40.

(1) EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 251.
(2) EFT C 116 av 20.4.2001, s. 48.
(3) EFT C 148 av 18.5.2001, s. 7.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. desember 2000 (EFT C 232 av 17.8.2001, 

s. 305), Rådets felles holdning av 7. juni 2001 (EFT C 297 av 23.10.2001, 
s. 49) og europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2001 (EFT C 87 E 
av 11.4.2002, s. 118). Europaparlamentsbeslutning av 15. mai 2002 og 
rådsbeslutning av 21. mai 2002.

(5) EFT C 200 av 30.6.1997, s. 28.

(6) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
1999/101/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 41).

(7) EFT L 105 av 28.4.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/54/EF 
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24).

(8) EFT L 18 av 24.1.1980, s. 26. Direktivet sist endret ved direktiv 83/206/EF 
(EFT L 117 av 4.5.1983, s. 15).

(9) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/7/EF 
(EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1).

(10) EFT L 162 av 3.7.2000, s. 1.
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8)  Det er også nødvendig å fastsette felles metoder 
for vurdering av «ekstern støy» og en definisjon av 
«grenseverdier» i form av harmoniserte indikatorer 
for fastsettelse av støynivåer. De konkrete tallene for 
grenseverdier skal fastsettes av medlemsstatene, som 
blant annet skal ta hensyn til behovet for å anvende 
prinsippet om forebygging for å bevare stille områder i 
tettbebyggelser.

9)  De valgte felles støyindikatorene er Lden for å vurdere 
støyplage og Lnight for å vurdere søvnforstyrrelse. Det 
vil også være nyttig å la medlemsstatene bruke andre 
indikatorer i tillegg for å overvåke eller kontrollere 
særlige støysituasjoner.

10)  Strategisk støykartlegging bør bli obligatorisk i visse 
områder av særlig interesse, da en slik kartlegging kan 
fange opp de data som trengs for å gi et bilde av hvordan 
støynivåene oppfattes i disse områdene.

11)  Handlingsplaner bør omfatte prioriteringer i slike områder 
av særlig interesse, og de bør utarbeides av vedkommende 
myndigheter i samråd med offentligheten.

12)  For at informasjonen skal få så stor utbredelse som 
mulig, bør de best egnede informasjonskanalene brukes.

13)  Innsamling av data og konsolidering av relevante 
rapporter på fellesskapsplan er nødvendig som grunnlag 
for Fellesskapets politikk i framtiden, og for å ytterligere 
informere offentligheten.

14)  Kommisjonen bør regelmessig vurdere gjennomføringen 
av dette direktiv.

15)  De tekniske bestemmelser som ligger til grunn for 
vurderingsmetodene, bør suppleres og ved behov tilpasses 
den tekniske og vitenskapelige utvikling samt utviklingen 
innenfor europeisk standardisering.

16)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
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(1) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Mål

1.  Målet med dette direktiv er å definere en felles tilnærming 
for på et prioritert grunnlag å unngå, hindre eller redusere de 
skadelige virkninger, herunder støyplager, som følger av 
eksponering for ekstern støy. For dette formål skal følgende 
tiltak gradvis gjennomføres:

a)  eksponeringen for ekstern støy skal fastslås gjennom 
støykartlegging ved bruk av vurderingsmetoder som er 
felles for medlemsstatene, 

b)  informasjon om ekstern støy og dens virkninger skal gjøres 
tilgjengelig for offentligheten, 

c)  medlemsstatene skal vedta handlingsplaner på grunnlag 
av resultatene av støykartleggingen for å forebygge og 
redusere ekstern støy når det er nødvendig, særlig der 
eksponeringsnivåene kan medføre skadelige virkninger på 
menneskers helse, og unngå en økning av støynivået når 
dette er tilfredsstillende.

2.  Dette direktiv skal også ha som mål å danne et grunnlag 
for å utarbeide fellesskapstiltak for å redusere støyutslipp fra 
viktige kilder, særlig fra veigående kjøretøyer og rullende 
materiell med tilhørende infrastruktur, luftfartøyer, utstyr til 
utendørs bruk, industriutstyr og mobile maskiner. For dette 
formål skal Kommisjonen senest 18. juli 2006 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet egnede forslag til regelverk. I 
disse forslagene skal det tas hensyn til resultatene fra rapporten 
nevnt i artikkel 10 nr. 1.

Artikkel 2

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på ekstern støy som 
mennesker utsettes for særlig i bebygde områder, offentlige 
parker eller andre stille områder i tettbebyggelser, i stille 
områder på landet, i nærheten av skoler, sykehus og andre 
støyfølsomme bygninger og områder.

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på støy som forårsakes 
av den samme personen som utsettes for støyen, støy fra 
husholdningsaktiviteter, støy fra naboer, støy på arbeidsplassen 
eller inne i transportmidler, eller støy som skyldes militær 
aktivitet på militært område.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a)  «ekstern støy», uønsket eller skadelig lyd utendørs som 
forårsakes av menneskelig virksomhet, herunder støy fra 
transportmidler, veitrafikk, jernbanetrafikk, lufttrafikk og 
fra anlegg med industrivirksomhet som definert i vedlegg I 
til rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om 
integrert forebygging og begrensning av forurensning(2), 

b)  «skadelige virkninger», negative virkninger på menneskers 
helse, 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. (2) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.
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c)  «plage», graden av støysjenanse i befolkningen fastsatt på 
grunnlag av beboerundersøkelser, 

d)  «støyindikator», en fysisk skala for å beskrive ekstern støy 
som er knyttet til en skadelig virkning, 

e)  «vurdering», enhver metode som brukes for å beregne, 
bestemme, anslå eller måle verdien av en støyindikator 
eller tilknyttede skadelige virkninger, 

f) «Lden» (dag-kveld-natt-støyindikator), støyindikator for 
total plage som nærmere definert i vedlegg I, 

g)  «Lday» (dag-støyindikator), støyindikator for plage på 
dagtid som nærmere definert i vedlegg I, 

h)  «Levening» (kveld-støyindikator), støyindikator for plage på 
kveldstid som nærmere definert i vedlegg I, 

i)  «Lnight» (natt-støyindikator), støyindikator for 
søvnforstyrrelser som nærmere definert i vedlegg I, 

j)  «dose-respons-forhold», forholdet mellom en 
støyindikatorverdi og en skadelig virkning, 

k)  «tettbebyggelse», del av et område avgrenset av 
medlemsstaten, med et folketall på over 100 000 og en 
befolkningstetthet som gjør at medlemsstaten anser det 
som et byområde, 

l)  «stille område i tettbebyggelse», et område avgrenset av 
vedkommende myndighet, som for eksempel ikke fra noen 
støykilde utsettes for en høyere Lden-verdi eller annen egnet 
støyindikator enn en viss verdi fastsatt av medlemsstaten, 

m)  «stille område på landet», et område avgrenset av 
vedkommende myndighet og som ikke utsettes for støy fra 
trafikk, industri eller fritidsaktiviteter, 

n)  «større vei», en regional, nasjonal eller internasjonal vei 
utpekt av medlemsstaten, der det passerer mer enn tre 
millioner kjøretøyer per år, 

o)  «større jernbane», en jernbane utpekt av medlemsstaten, 
der det passerer mer enn 30 000 tog per år, 

p)  «større lufthavn», en sivil lufthavn utpekt av medlemsstaten, 
der det er mer enn 50 000 bevegelser per år (og en 
bevegelse betyr en avgang eller landing), unntatt slike som 
skjer i forbindelse med opplæring i småfly, 

q)  «støykartlegging», framlegging av data om en eksisterende 
eller forventet støysituasjon i form av en støyindikator 
som påviser overskridelse av en eventuell gjeldende og 
relevant grenseverdi, antall personer som berøres i et 
bestemt område, eller antall boliger som utsettes for visse 
støyindikatorverdier i et bestemt område, 

r)  «strategisk støykart», et kart beregnet på en samlet 
vurdering av støyeksponering fra forskjellige støykilder 
i et gitt område, eller på generelle prognoser for et slikt 
område, 

s)  «grenseverdi», en verdi fastsatt av medlemsstaten for Lden 
eller Lnight, og eventuelt Lday og Levening, som dersom den 
overskrides fører til at vedkommende myndigheter overveier 
eller gjennomfører støyreduserende tiltak; grenseverdiene 
kan være forskjellige for ulike støytyper (støy fra vei-, 
jernbane- eller lufttrafikk, industri osv.), ulike omgivelser 
og ulikheter i befolkningenes følsomhet for støy; de kan 
også være forskjellige for rådende omstendigheter og 
for nye omstendigheter (dersom situasjonen endres med 
hensyn til støykilden eller bruken av omgivelsene), 

t)  «handlingsplaner», planer for å håndtere støyproblemer og 
-virkninger, herunder eventuelt støyreduksjon, 

u)  «akustisk planlegging», kontroll av framtidig støy gjennom 
planlagte tiltak som for eksempel arealplanlegging, 
trafikksystemutvikling, trafikkplanlegging, støyreduksjon 
gjennom lydisolering og støykontroll ved kildene, 

v)  «offentligheten», en eller flere fysiske eller juridiske 
personer og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller 
praksis, deres foreninger, organisasjoner eller grupper.

Artikkel 4

Gjennomføring og ansvar

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter 
og organer på egnet nivå som skal ha ansvar for gjennomføringen 
av dette direktiv, herunder myndigheter med ansvar for:

a)  utarbeiding og eventuelt godkjenning av støykart og 
handlingsplaner for tettbebyggelser, større veier, større 
jernbaner og større lufthavner, 

b)  innsamling av støykart og handlingsplaner.

2.  Medlemsstatene skal senest 18. juli 2005 gjøre 
opplysningene nevnt i nummer 1 tilgjengelig for Kommisjonen 
og offentligheten.

Artikkel 5

Støyindikatorer og anvendelse av dem

1.  Medlemsstatene skal anvende støyindikatorene Lden og 
Lnight fastsatt i vedlegg I for å utarbeide og revidere strategiske 
støykart i samsvar med artikkel 7.

Inntil det blir obligatorisk å bruke felles vurderingsmetoder for 
å fastsette Lden og Lnight, kan medlemsstatene for dette formål 
anvende gjeldende nasjonale støyindikatorer og tilhørende 
data, som bør omregnes til nevnte indikatorer. Disse dataene 
skal ikke være mer enn tre år gamle.
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2.  Medlemsstatene kan bruke supplerende støyindikatorer i 
særlige tilfeller, f.eks. de som er oppført i vedlegg I nr. 3.

3.  Medlemsstatene kan bruke andre støyindikatorer enn Lden 
og Lnight til akustisk planlegging og støysoneinndeling.

4.  Senest 18. juli 2005 skal medlemsstatene oversende 
Kommisjonen opplysninger om alle relevante grenseverdier 
som gjelder eller er under utarbeiding på deres territorium, 
uttrykt som Lden og Lnight og eventuelt Lday og Levening, for støy 
fra veitrafikk, jernbanetrafikk, flystøy rundt lufthavner og støy 
på anlegg med industrivirksomhet, sammen med forklaringer 
om gjennomføringen av grenseverdiene.

Artikkel 6

Vurderingsmetoder

1.  Verdiene for Lden og Lnight skal fastsettes ved hjelp av 
vurderingsmetodene som defineres i vedlegg II.

2.  Kommisjonen skal fastsette felles vurderingsmetoder for 
å bestemme Lden og Lnight etter framgangsmåten i artikkel 13 
nr. 2 gjennom en revisjon av vedlegg II. Inntil disse metodene 
vedtas kan medlemsstatene bruke vurderingsmetoder som 
tilpasses i samsvar med vedlegg II, og som bygger på metodene 
fastsatt i deres egen lovgivning. I så fall må de vise at disse 
metodene gir resultater som tilsvarer resultatene oppnådd med 
metodene fastsatt i nr. 2.2 i vedlegg II.

3.  Skadelige virkninger kan vurderes ut fra dose-respons-
forholdet omtalt i vedlegg III.

Artikkel 7

Strategisk støykartlegging

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
senest 30. juni 2007 har utarbeidet og eventuelt godkjent 
strategiske støykart som viser situasjonen i foregående 
kalenderår for alle tettbebyggelser med mer enn 250 000 
innbyggere, og for alle større veier der mer enn seks millioner 
kjøretøyer passerer per år, større jernbaner der mer enn 60 000 
tog passerer per år og større lufthavner på deres territorium.

Senest 30. juni 2005 og deretter hvert femte år skal 
medlemsstatene underrette Kommisjonen om større veier 
der mer enn seks millioner kjøretøyer passerer per år, større 
jernbaner der mer enn 60 000 tog passerer per år, større 
lufthavner samt tettbebyggelser med mer enn 250 000 
innbyggere på deres territorium.

2.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 
å sikre at vedkommende myndigheter senest 30. juni 2012 
og deretter hvert femte år utarbeider og eventuelt godkjenner 
strategiske støykart som viser situasjonen i foregående 

kalenderår for alle tettbebyggelser og for alle større veier og 
større jernbaner på deres territorium.

Medlemsstatene skal senest 31. desember 2008 underrette 
Kommisjonen om alle tettbebyggelser og alle større veier og 
større jernbaner på deres territorium.

3.  De strategiske støykartene skal oppfylle minstekravene 
fastsatt i vedlegg IV.

4.  Nabomedlemsstater skal samarbeide om strategisk 
støykartlegging i grenseområder.

5.  De strategiske støykartene skal gjennomgås og ved behov 
revideres minst hvert femte år etter at de er utarbeidet.

Artikkel 8

Handlingsplaner

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
senest 18. juli 2008 har utarbeidet handlingsplaner for å 
håndtere støyproblemer og -virkninger på deres territorium, 
herunder om nødvendig støyreduksjon, for:

a)  steder i nærheten av større veier der mer enn seks millioner 
kjøretøyer passerer per år, større jernbaner der mer enn 
60 000 tog passerer hvert år og større lufthavner, 

b)  tettbebyggelser med mer enn 250 000 innbyggere. Målet 
med slike planer skal også være å verne stille områder mot 
økt støy.

Vedkommende myndigheter bestemmer hvilke tiltak som skal 
inngå i planene, men de skal særlig rettes mot prioriterte områder 
som kan identifiseres ved at en relevant grenseverdi overskrides, 
eller gjennom andre kriterier valgt av medlemsstatene, og de 
skal særlig gjelde de viktigste områdene som påvises gjennom 
den strategiske støykartleggingen.

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
senest 18. juli 2013 utarbeider handlingsplaner som særlig skal 
rettes mot prioriterte områder som kan identifiseres ved at en 
relevant grenseverdi overskrides, eller gjennom andre kriterier 
valgt av medlemsstatene, for tettbebyggelser og for større veier 
samt større jernbaner på deres territorium.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
andre relevante kriteriene nevnt i nr. 1 og 2.

4.  Handlingsplanene skal oppfylle minstekravene i 
vedlegg V.

5.  Handlingsplanene skal gjennomgås og ved behov 
revideres når det skjer vesentlige endringer som påvirker 
støysituasjonen, og minst hvert femte år etter det tidspunkt de 
ble godkjent.
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6.  Nabomedlemsstater skal samarbeide om handlingsplanene 
for grenseregioner.

7.  Medlemsstatene skal sikre at offentligheten konsulteres 
om forslag til handlingsplaner, at den raskt og effektivt får 
anledning til å delta i utarbeidingen og gjennomgåelsen av 
handlingsplanene, at resultatene av denne deltakelsen tas med 
i betraktning og at offentligheten informeres om beslutningene 
som treffes. Tidsfristene skal være rimelige slik at det er 
tilstrekkelig tid på hvert trinn der offentligheten deltar.

Dersom kravet om å gjennomføre en framgangsmåte med 
offentlig deltaking framsettes samtidig i dette direktiv og i 
andre deler av Fellesskapets regelverk, kan medlemsstatene 
utarbeide felles framgangsmåter for å unngå dobbeltarbeid.

Artikkel 9

Informasjon til offentligheten

1.  Medlemsstatene skal sikre at de strategiske støykart de 
har laget og eventuelt godkjent, samt handlingsplanene de har 
utarbeidet, gjøres tilgjengelig for og spres til offentligheten 
i samsvar med relevante deler av Fellesskapets regelverk, 
særlig rådsdirektiv 90/313/EØF av 7. juni 1990 om fri 
adgang til miljøinformasjon(13), og i samsvar med vedlegg IV 
og V til dette direktiv, blant annet ved hjelp av tilgjengelig 
informasjonsteknologi.

2.  Disse opplysningene skal være tydelige, forståelige 
og tilgjengelige. Det skal gis et sammendrag av de viktigste 
punktene.

Artikkel 10

Medlemsstatenes og Kommisjonens innsamling og 
offentliggjøring av data

1.  Kommisjonen skal senest 18. januar 2004 oversende 
Europaparlamentet og Rådet en rapport med en gjennomgåelse 
av eksisterende fellesskapstiltak knyttet til kilder til ekstern 
støy.

2.  Medlemsstatene skal sikre at informasjonen fra strategiske 
støykart og sammendrag av handlingsplaner som nevnt i 
vedlegg VI, oversendes Kommisjonen innen seks måneder 
etter tidspunktene fastsatt i henholdsvis artikkel 7 og 8.

3.  Kommisjonen skal opprette en database med 
informasjon om strategiske støykart for å lette utarbeidingen 
av rapporten nevnt i artikkel 11 samt annet teknisk arbeid og 
informasjonsarbeid.

4.  Hvert femte år skal Kommisjonen offentliggjøre en 
sammenfattende rapport med data fra strategiske støykart og 
handlingsplaner. Den første rapporten skal oversendes innen 
18. juli 2009.

Artikkel 11

Gjennomgåelse og rapportering

1.  Senest 18. juli 2009 skal Kommisjonen oversende 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av dette direktiv.

2.  Rapporten skal særlig inneholde en vurdering av behovet 
for ytterligere fellesskapstiltak mot ekstern støy og eventuelt 
forslag til gjennomføringsstrategier for blant annet:

a)  mål på lang og mellomlang sikt for å redusere antall 
personer som utsettes for skadelige virkninger av ekstern 
støy, særlig med hensyn til klima- og kulturforskjeller, 

b)  ytterligere tiltak for å redusere ekstern støy fra visse 
kilder, særlig utstyr til utendørs bruk, transportmidler og 
-infrastruktur samt visse typer industrivirksomhet, som 
bygger på de tiltak som allerede er gjennomført eller som 
drøftes med sikte på vedtak, 

c)  vern av stille områder på landet.

3.  Rapporten skal inneholde en gjennomgåelse av den 
akustiske miljøkvaliteten i Fellesskapet basert på opplysningene 
nevnt i artikkel 10, og det skal tas hensyn til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling og all annen relevant informasjon. 
Begrensning av skadelige virkninger og kostnadseffektivite
tsforholdet skal være hovedkriteriene for valg av foreslåtte 
strategier og tiltak.

4.  Når Kommisjonen har mottatt det første settet med 
strategiske støykart, skal den på nytt vurdere:

– muligheten for en målehøyde på 1,5 meter som nevnt i 
vedlegg I nr. 1, for områder med enetasjes boliger,

– den nedre grense for anslått antall personer som utsettes for 
ulike intervaller av Lden og Lnight, i vedlegg VI.

5.  Rapporten skal revideres hvert femte år eller oftere ved 
behov. Den skal inneholde en vurdering av gjennomføringen 
av dette direktiv.

6.  Rapporten skal eventuelt ledsages av forslag til endring 
av dette direktiv.

Artikkel 12

Tilpasning

Kommisjonen skal tilpasse vedlegg I nr. 3, vedlegg II og 
vedlegg III til dette direktiv, til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 2.

(1) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 56.
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Artikkel 13

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 i direktiv 2000/14/EF.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal senest 18. juli 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse tiltakene 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 blir vedtatt på 
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Artikkel 16

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 25. juni 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX  J. MATAS I PALOU

 President Formann
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VEDLEGG I

STØYINDIKATORER

som nevnt i artikkel 5

1.  Definisjon av dag-kveld-natt-verdien Lden

 Dag-kveld-natt-verdien Lden i desibel (dB) defineres ved hjelp av følgende formel:

 der:

 – Lday er det A-veide langsiktige gjennomsnittlige lydnivå som definert i ISO 1996-2: 1987, fastsatt ut fra alle 
dagperioder i et år,

 – Levening er det A-veide langsiktige gjennomsnittlige lydnivå som definert i ISO 1996-2: 1987, fastsatt ut fra alle 
kveldsperioder i et år,

 – Lnight er det A-veide langsiktige gjennomsnittlige lydnivå som definert i ISO 1996-2: 1987, fastsatt ut fra alle 
nattperioder i et år,

 der:

 – dagen varer tolv timer, kvelden varer fire timer og natten varer åtte timer. Medlemsstatene kan redusere 
kveldsperioden med en eller to timer og forlenge dagperioden og/eller nattperioden tilsvarende, forutsatt at 
dette valget gjelder alle kildene og at de oversender Kommisjonen informasjon om eventuelle systematiske 
forskjeller i forhold til standardalternativet,

 – dagperiodens begynnelse (og dermed kvelds- og nattperiodens begynnelse) skal velges av medlemsstaten 
(valget skal være det samme for støy fra alle kilder); standardverdiene er 07.00-19.00, 19.00-23.00 og 
23.00-07.00 lokal tid,

 – et år er et relevant år med hensyn til utslipp av støy og et gjennomsnittlig år med hensyn til meteorologiske 
forhold, 

 og der:

 – det er den innfallende lyden som betraktes, noe som innebærer at det ikke tas hensyn til lyden som reflekteres 
fra fasaden på vedkommende bygning (som en alminnelig regel innebærer dette en korrigering med 3 dB ved 
måling).

 Høyden på vurderingspunktet for Lden avhenger av anvendelsen:

 – ved beregning for strategisk støykartlegging i forbindelse med støyeksponering i og nær bygninger, skal 
vurderingspunktene være 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) over bakken og ved den mest eksponerte fasaden; for dette 
formål er den mest eksponerte fasaden den yttervegg som vender mot og befinner seg nærmest den spesifikke 
støykilden; for andre formål kan det tas andre valg,

 – ved måling for strategisk støykartlegging i forbindelse med støyeksponering i og nær bygninger kan det velges 
andre høyder, men de må aldri være mindre enn 1,5 m over bakken, og resultatene bør korrigeres i samsvar 
med en tilsvarende høyde på 4 m,

 – for andre formål, som akustisk planlegging og støysoneinndeling, kan det velges andre høyder, men de må 
aldri være mindre enn 1,5 m over bakken, for eksempel for:

 – landdistrikter med enetasjeshus,

 – utforming av lokale tiltak for å redusere støyplagen i visse boliger,

 – detaljert støykartlegging i et begrenset område, som viser støybelastningen i enkeltboliger.

2.  Definisjon av støyindikatoren for nattperioden

 Støyindikatoren for nattperioden, Lnight, er det A-veide langsiktige gjennomsnittlige lydnivå som definert i ISO 
1996-2: 1987, fastsatt ut fra alle nattperioder i et år,

 der:

 – natten varer åtte timer, i samsvar med definisjonen i nr. 1,

 – et år er et relevant år med hensyn til utslipp av støy og et gjennomsnittlig år med hensyn til meteorologiske 
forhold, i samsvar med definisjonen i nr. 1, 

 – den innfallende lyden betraktes, som fastsatt i nr. 1,

 – vurderingspunktet er det samme som for Lden.
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3.  Supplerende støyindikatorer

 I visse tilfeller kan det i tillegg til Lden og Lnight, og eventuelt Lday og Levening, være en fordel å bruke særlige 
støyindikatorer og tilhørende grenseverdier. Nedenfor gis noen eksempler:

 – den aktuelle støykilden er bare aktiv i en liten del av tidsrommet (f.eks. mindre enn 20 % av tiden i årets 
samlede dagperioder, årets samlede kveldsperioder eller årets samlede nattperioder),

 – gjennomsnittlig antall støyhendelser i en eller flere av periodene er svært lavt (f.eks. mindre enn én 
støyhendelse per time; en støyhendelse kan defineres som støy som varer mindre enn fem minutter; støyen fra 
et passerende tog eller fly er eksempler på dette),

 – støyen har høyt innhold av lave frekvenser,

 – LAmax, eller SEL (støyeksponeringsnivå) for vern i nattperioden ved støytopper,

 – ekstra vern i helgen eller en viss del av året,

 – ekstra vern i dagperioden,

 – ekstra vern i kveldsperioden,

 – en kombinasjon av støy fra forskjellige kilder,

 – stille områder på landet,

 – støyen inneholder sterkt framtredende toneelementer,

 – støyen har impulskarakter.

_______
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VEDLEGG II

VURDERINGSMETODER FOR STØYINDIKATORER

som nevnt i artikkel 6

1.  Innledning

 Lden- og Lnight-verdiene kan fastsettes enten ved beregning eller ved måling (ved vurderingspunktet). For prognoser 
er bare beregning mulig.

 Midlertidige metoder for beregning og måling beskrives i nr. 2 og 3.

2.  Midlertidige beregningsmetoder for Lden og Lnight

 2.1.  Tilpasning av eksisterende nasjonale beregningsmetoder

  Dersom en medlemsstat har nasjonale metoder for fastsettelse av langtidsindikatorer, kan slike metoder 
anvendes forutsatt at de tilpasses definisjonene av indikatorene i vedlegg I. For de fleste nasjonale metoder 
innebærer dette innføring av kvelden som en særskilt periode og innføring av årsgjennomsnitt. Noen 
eksisterende metoder må også tilpasses slik at refleksjon fra fasaden ikke medregnes og at nattperioden og/
eller vurderingspunktet tas med.

  Fastsettelse av årsgjennomsnitt krever særlig oppmerksomhet. Variasjoner i støyutslipp og støyoverføring kan 
bidra til svingninger i løpet av året.

 2.2.  Anbefalte midlertidige beregningsmetoder

  For medlemsstater som ikke har nasjonale beregningsmetoder, eller medlemsstater som ønsker å endre 
beregningsmetode, anbefales følgende metoder:

  For INDUSTRISTØY: ISO 9613-2: «Acoustics - Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General 
method of calculation»

  Egnede støyutslippsdata (inndata) for denne metoden kan innhentes gjennom målinger utført etter en av 
følgende metoder:

 – ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for 
evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»

 – EN ISO 3744: 1995 «Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Teknisk metode i et 
tilnærmet fritt felt over en reflekterende flate»

 – EN ISO 3746: 1995 «Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Forenklet metode»

  For FLYSTØY: ECAC.CEAC Doc. 29 «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around 
Civil Airports», 1997. Av de ulike metodene for å modellere flyveier, skal segmenteringsteknikken nevnt i 
nr. 7.5 i ECAC.CEAC Doc. 29 brukes.

  For VEITRAFIKKSTØY: Frankrikes nasjonale beregningsmetode «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB)», som nevnt i «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, Article 6» og i den franske standarden «XPS 31-133». For inndata om utslipp viser 
disse dokumentene til «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, 
CETUR 1980».

  For JERNBANESTØY: Nederlands nasjonale beregningsmetode, offentliggjort i «Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 
1996».

  Disse metodene må tilpasses til definisjonene av Lden og Lnight. Kommisjonen skal senest 1. juli 2003 
offentliggjøre retningslinjer i samsvar med artikkel 13 nr. 2 om de reviderte metodene samt framlegge 
utslippsdata for flystøy, veitrafikkstøy og jernbanestøy på grunnlag av eksisterende data.

3.  Midlertidige beregningsmetoder for Lden og Lnight

 Dersom en medlemsstat ønsker å bruke sin egen offisielle målemetode, skal denne metoden tilpasses i samsvar med 
definisjonene av indikatorene fastsatt i vedlegg I og i samsvar med prinsippene for langsiktig gjennomsnittsmåling 
som omtalt i ISO 1996-2: 1987 og ISO 1996-1: 1982.
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 Dersom en medlemsstat ikke har noen målemetode, eller dersom den foretrekker å bruke en annen metode, kan en 
metode defineres på grunnlag av definisjonen av indikatoren og prinsippene i ISO 1996-2: 1987 og ISO 1996-1: 
1982.

 Måledata foran en fasade eller et annet reflekterende element må korrigeres for å utelukke det reflekterte bidraget 
fra fasaden eller elementet (vanligvis innebærer dette en korrigering på 3 dB ved måling).

______

VEDLEGG III

VURDERINGSMETODER FOR SKADELIGE VIRKNINGER

som nevnt i artikkel 6 nr. 3

Dose-respons-forhold skal brukes for å vurdere støyens virkning på befolkningen. Dose-respons-forholdet som innføres 
i framtidige revisjoner av dette vedlegg i samsvar med artikkel 13 nr. 2, skal særlig gjelde:

– forholdet mellom plage og Lden for veitrafikkstøy, jernbanestøy, flystøy og industristøy,

– forholdet mellom søvnforstyrrelser og Lnight for veitrafikkstøy, jernbanestøy, flystøy og industristøy.

Ved behov kan det framlegges spesifikke dose-respons-forhold for:

– boliger med særlig støyisolasjon som definert i vedlegg VI,

– boliger med en stille fasade som definert i vedlegg VI,

– ulike klima/ulike kulturer,

– sårbare befolkningsgrupper,

– industristøy med rentonekarakter,

– industristøy med impulskarakter og andre særtilfeller.

______
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VEDLEGG IV

MINSTEKRAV FOR STRATEGISK STØYKARTLEGGING

som nevnt i artikkel 7

1.  Et strategisk støykart gir opplysninger om:

– en eksisterende, en tidligere eller en framtidig støysituasjon i form av en støyindikator,

– overskridelse av en grenseverdi,

– anslått antall boliger, skoler og sykehus i et gitt område som utsettes for spesifikke støyindikatorverdier,

– anslått antall personer som befinner seg i et område som utsettes for støy.

2.  Strategiske støykart kan framlegges for offentligheten i form av:

– grafiske framstillinger,

– tall i tabeller,

– tall i elektronisk form.

3.  I strategiske støykart for tettbebyggelser skal det særlig legges vekt på støy fra:

– veitrafikk,

– jernbanetrafikk,

– lufthavner,

– anlegg med industrivirksomhet, herunder havner.

4.  Strategisk støykartlegging skal ha følgende formål:

 – som grunnlag for opplysningene som skal oversendes Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 2 og 
vedlegg VI,

 – som en informasjonskilde for borgere i samsvar med artikkel 9,

 – som et grunnlag for handlingsplaner i samsvar med artikkel 8.

For hvert av disse anvendelsesområdene kreves ulike typer strategiske støykart.

5.  Minstekrav for strategiske støykart med opplysninger som skal oversendes Kommisjonen er fastsatt i nr. 1.5, 1.6, 
2.5, 2.6 og 2.7 i vedlegg VI.

6.  For informasjon til borgerne i samsvar med artikkel 9 og utarbeiding av handlingsplaner i samsvar med artikkel 8, 
må det gis ytterligere og mer detaljerte opplysninger som f.eks:

 – en grafisk framstilling,

 – kart som viser overskridelsen av en grenseverdi,

 – differansekart, der den eksisterende situasjonen sammenlignes med ulike mulige framtidige situasjoner,

 – kart som viser verdien av en støyindikator i en annen høyde enn 4 m der dette er hensiktsmessig.

Medlemsstatene kan fastsette regler for disse støykartenes type og format.

7.  Strategiske støykart for lokal eller nasjonal bruk må utarbeides for en vurderingshøyde på 4 m og med de 5 dB-
intervallene for Lden og Lnight som er definert i vedlegg VI.

8.  For tettbebyggelser skal det utarbeides egne strategiske støykart for veitrafikkstøy, jernbanestøy, flystøy og 
industristøy. Det kan også lages kart for andre kilder.

9.  Kommisjonen kan utarbeide retningslinjer med videre veiledning om støykart, støykartlegging og 
kartleggingsprogramvare i samsvar med artikkel 13 nr. 2.

_______
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VEDLEGG V

MINSTEKRAV TIL HANDLINGSPLANER

som nevnt i artikkel 8

1.  En handlingsplan skal minst inneholde følgende elementer:

 – en beskrivelse av tettbebyggelsen, de største veiene, de største jernbanene eller de største lufthavnene samt 
andre støykilder som medregnes,

 – ansvarlig myndighet,

 – juridisk sammenheng,

 – alle gjeldende grenseverdier i henhold til artikkel 5,

 – et sammendrag av resultatene av støykartleggingen,

 – en vurdering av anslått antall personer som utsettes for støy, påvisning av problemer og situasjoner som må 
forbedres,

 – referat fra offentlige høringer organisert i samsvar med artikkel 8 nr. 7,

 – alle støyreduksjonstiltak som allerede er innført eller planlegges,

 – tiltak som vedkommende myndigheter har til hensikt å treffe i løpet av de neste fem år, herunder tiltak for å 
bevare stille områder,

 – langsiktig strategi,

 – finansielle opplysninger (dersom slike finnes): budsjetter, vurdering av kostnadseffektivitet, nytte- og 
kostnadsanalyse,

 – planlagte bestemmelser for vurdering av gjennomføringen og resultatene av handlingsplanen.

2.  Tiltakene vedkommende myndigheter tar sikte på å treffe på deres arbeidsområde kan f.eks. omfatte:

 – trafikkplanlegging,

 – arealplanlegging,

 – tekniske tiltak ved støykilder,

 – valg av mindre støyende kilder,

 – reduksjon av lydoverføring,

 – lovgivningsmessige eller økonomiske tiltak eller stimuleringstiltak.

3.  Hver handlingsplan bør omfatte overslag over forventet reduksjon av antall personer som berøres (plages, får 
søvnforstyrrelser eller lignende).

4.  Kommisjonen kan utarbeide retningslinjer med ytterligere veiledning om handlingsplaner i samsvar med 
artikkel 13 nr. 2.

______
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VEDLEGG VI

OPPLYSNINGER SOM SKAL OVERSENDES KOMMISJONEN

som nevnt i artikkel 10

Følgende opplysninger skal oversendes Kommisjonen:

1.  For tettbebyggelser

 1.1.  En kort beskrivelse av tettbebyggelsen: beliggenhet, størrelse, antall innbyggere.

 1.2.  Vedkommende myndighet.

 1.3.  Støykontrollprogrammer som er gjennomført tidligere og støytiltak som er truffet.

 1.4.  Beregnings- eller målemetodene som er brukt.

 1.5.  Anslått antall personer (i hundretall) som bor i boliger som eksponeres for hvert av følgende intervaller 
av Lden-verdier i dB i en høyde av 4 m over bakken på den mest eksponerte fasaden: 55-59, 60-64, 65-69,  
70-74, > 75, separat for støy fra vei-, jernbane- og lufttrafikk samt fra industrikilder. Tallene må avrundes til 
nærmeste hundretall (f.eks.: 5200 = mellom 5150 og 5249; 100 = mellom 50 og 149; 0 = mindre enn 50).

  I tillegg bør det, der det er hensiktsmessig og der slike opplysninger er tilgjengelige, framgå hvor mange 
personer i ovennevnte kategorier som lever i boliger med:

 – særlig isolasjon mot vedkommende støytype, dvs. særlig isolasjon mot en eller flere typer ekstern støy, 
kombinert med ventilasjons- eller klimaanlegg som gjør at det kan opprettholdes høye verdier for isolasjon 
mot ekstern støy,

 – en stille fasade, dvs. fasaden på en bolig der en spesifikk støykildes Lden-verdi fire meter over bakken og 
to meter fra fasaden er mer enn 20 dB lavere enn ved den fasaden som har høyest Lden-verdi.

  Det bør også framgå hvordan større veier, større jernbaner og større lufthavner som definert i artikkel 3, bidrar 
til ovenstående.

 1.6.  Anslått samlet antall personer (i hundretall) som bor i boliger som eksponeres for hvert av følgende intervaller 
av Lnight i dB i en høyde av 4 m over bakken på den mest eksponerte fasaden: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, > 70, separat for støy fra vei-, jernbane- og lufttrafikk samt fra industrikilder. Disse opplysningene kan 
også vurderes for intervallet 45-49 før datoen fastsatt i artikkel 11 nr. 1.

  I tillegg bør det, der det er hensiktsmessig og der slike opplysninger er tilgjengelige, framgå hvor mange 
personer i ovennevnte kategorier som bor i boliger med:

 – særlig isolasjon mot den aktuelle støytype, som definert i nr. 1.5,

 – en stille fasade, som definert i nr. 1.5.

  Det må også framgå hvordan større veier, større jernbaner og større lufthavner bidrar til ovennevnte.

 1.7.  Når det gjelder grafiske framstillinger, må strategiske kart minst vise nivålinjene for 60, 65, 70 og 75 dB.

 1.8.  Et sammendrag på høyst ti sider av handlingsplanen, med alle de viktige aspekter som er nevnt i vedlegg V.

2.  For større veier, større jernbaner og større lufthavner

 2.1.  En generell beskrivelse av veiene, jernbanene eller lufthavnene: beliggenhet, størrelse og opplysninger om 
trafikken.

 2.2.  En beskrivelse av omgivelsene: tettbebyggelser, landsbyer, landsbygd eller annet, informasjon om arealbruk, 
andre større støykilder.

 2.3.  Støykontrollprogrammer som er gjennomført tidligere og støytiltak som er truffet.

 2.4.  Beregnings- eller målemetodene som er brukt.

 2.5.  Anslått samlet antall personer (i hundretall) som bor utenfor tettbebyggelser i boliger som eksponeres for 
hvert av følgende intervaller av Lden-verdier i dB i en høyde av 4 m over bakken og på den mest eksponerte 
fasaden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

  I tillegg bør det, der det er hensiktsmessig og der slike opplysninger er tilgjengelige, framgå hvor mange 
personer i ovennevnte kategorier som bor i boliger med:

 – særlig isolasjon mot den aktuelle støytype, som definert i nr. 1.5,

 – en stille fasade, som definert i nr. 1.5.
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 2.6.  Anslått samlet antall personer (i hundretall) som bor utenfor tettbebyggelser i boliger som eksponeres for 
hvert av følgende intervaller av Lnight-verdier i dB i en høyde av 4 m over bakken og på den mest eksponerte 
fasaden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 70. Disse opplysningene kan også vurderes for intervallet 45-49 før 
datoen fastsatt i artikkel 11 nr. 1.

  I tillegg bør det, der det er hensiktsmessig og der slike opplysninger er tilgjengelige, framgå hvor mange 
personer i ovennevnte kategorier som bor i boliger med:

 – særlig isolasjon mot den aktuelle støytype, som definert i nr. 1.5,

 – en stille fasade, som definert i nr. 1.5.

 2.7.  Samlet areal (i km2) som eksponeres for Lden-verdier på over henholdsvis 55, 65 og 75 dB. Anslått samlet 
antall boliger (i hundretall) og personer (i hundretall) som befinner seg i hvert av disse områdene må også 
angis. Disse tallene skal omfatte tettbebyggelser.

  Nivålinjene for 55 og 65 dB må også vises på et eller flere kart som gir informasjon om hvor landsbyer, byer 
og tettbebyggelser ligger innenfor disse nivålinjene.

 2.8.  Et sammendrag på høyst ti sider av handlingsplanen, med alle de viktige aspekter som er nevnt i vedlegg V.

3.  Retningslinjer

 Kommisjonen kan utarbeide retningslinjer som gir ytterligere veiledning i hvordan opplysningene skal framlegges, 
i samsvar med artikkel 13 nr. 2.

______________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 68/2003

av 16. januar 2003

om bruken av opplysningar frå andre kjelder enn statistiske granskingar, og om fristane for oversending av resultata av 
granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. 
februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 143/2002(2), særleg artikkel 8 
nr. 2 og nr. 5 i vedlegg II, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i rådsforordning (EØF) 
nr. 571/88 har nokre medlemsstatar for visse kjenneteikn 
bede Kommisjonen om løyve til å nytte opplysningar 
som alt er tilgjengelege frå andre kjelder enn statistiske 
granskingar.

2)  Resultata frå granskingane av strukturen er svært viktige 
for den felles landbrukspolitikken. Opplysningane må 
halde høg kvalitet, og difor kan bruken av data frå andre 
kjelder enn statistiske granskingar berre godtakast dersom 
dei er like pålitelege som data frå statistiske granskingar.

3)  Fristane for innsending av individuelle data frå 
granskingane i 2003 om strukturen til driftseiningar 
i landbruket skal fastsetjast av Kommisjonen, 
samstundes som det vert teke omsyn til at tidsplanen for 
gjennomføringa av granskingsarbeidet varierer mellom 
dei ulike medlemsstatane.

4)  Ettersom resultata av strukturgranskingane er svært 
viktige for den felles landbrukspolitikken og det er 
ein aukande etterspurnad etter ajourførde data, bør 
data frå granskingane handsamast og sendast over til 
Kommisjonen (Eurostat) så snøgt som råd.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  Danmark, Tyskland, Nederland, Austerrike, Sverige og 
Det sameinte kongeriket har løyve til å nytte opplysningar som 
alt er tilgjengelege frå andre kjelder enn statistiske granskingar 
med omsyn til granskingane av strukturen til driftseiningar i 
landbruket i 2003. Dei kjeldene som skal nyttast, er førde opp 
i vedlegg I til denne forordninga.

2.  Dei medlemsstatane som er nemnde i nr. 1, skal gjere 
dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at desse opplysningane 
har minst like høg kvalitet som opplysningar som kjem frå 
statistiske granskingar.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan dei fristane som er fastsette i 
vedlegg II, sende inn validerte individuelle data frå granskingane 
av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003.

Artikkel 3

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. januar 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 12 av 17.1.2003, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 41.

(1) TEF L 56 av 2.3.1988, s. 1.
(2) TEF L 24 av 26.1.2002, s. 16.

2005/EØS/58/44
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VEDLEGG I

Andre kjelder enn statistiske granskingar som kan nyttast i granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 
2003:

Danmark Integrert forvaltings- og kontrollsystem

Tyskland Integrert forvaltings- og kontrollsystem

Nederland Integrert forvaltings- og kontrollsystem

 Nasjonalt landbruksregister(1)

Austerrike Integrert forvaltings- og kontrollsystem 

 System for identifisering og registrering av storfe

Sverige  Integrert forvaltings- og kontrollsystem 

 System for identifisering og registrering av storfe

Det  sameinte kongeriket  Integrert forvaltings- og kontrollsystem 

 System for identifisering og registrering av storfe 

 Register for økologisk landbruk

(1)  Skipa i samsvar med nasjonal lovgjeving.

Det integrerte forvaltings- og kontrollsystemet er skipa i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 3508/92(2) og 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3887/92(3).

Det sentrale registeret for storfe er skipa i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(4).

Registeret for økologisk landbruk er skipa i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(5).

(2) TEF L 355 av 5.12.1992, s. 1.
(3) TEF L 391 av 31.12.1992, s. 36.
(4) TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1.
(5) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
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VEDLEGG II

Fristar for innsending til Eurostat av validerte individuelle data frå granskingane:

Medlemsstat Granskingsperiode Frist

Belgia Mai 2003 31.8.2004

Danmark Mai 2003 31.8.2004

Tyskland Mai-juni 2003 31.12.2004

Hellas November-desember 2003 31.12.2004

Spania Oktober-desember 2003 31.12.2004

Frankrike Oktober-desember 2003 31.12.2004

Irland Juni-august 2003 31.8.2004

Italia Oktober-desember 2003 31.12.2004

Luxembourg Mai-juni 2003 31.8.2004

Nederland Mai-juni 2003 31.8.2004

Austerrike Desember 2003 31.12.2004

Portugal November 2003-februar 2004 31.12.2004

Finland Mai og november 2003 31.8.2004

Sverige Juni 2003 31.8.2004

Det  sameinte kongeriket Februar-oktober 2003 31.8.2004
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 30. mai 2001

om innregning, måling og presentasjon av opplysninger når det gjelder miljøspørsmål i selskapsregnskaper og  
i årsberetninger for selskaper(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1495]

(2001/453/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikel 211

under henvisning til fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av  
25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3  
bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer(1), sist 
endret ved direktiv 1999/60/EF(2),

under henvisning til sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 
13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 
3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper(3), sist endret ved 
direktiv 90/605/EØF(4), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 1992 offentliggjorde Kommisjonen sitt femte 
handlingsprogram for miljø kalt «Mot en bærekraftig 
utvikling» (KOM(92)23)(5). Blant en rekke forslag på 
miljøvernområdet inneholder det et fellesskapsinitiativ 
på regnskapsområdet. Dette initiativet bør hovedsakelig 
gjelde metodene selskaper benytter for å framlegge 
opplysninger om finansielle aspekter knyttet til miljøet. 
Større oppmerksomhet om de finansielle aspekter kunne 
bidra til å nå programmets mål. Ved å sikre at det tas 
hensyn til miljøkostnader og –risikoer er det mulig at 
selskapene ville bli mer bevisste på miljøspørsmål. I 
2001 vedtok Kommisjonen en melding om den sjette 
handlingsplanen for miljø (KOM(2001) 31 endelig av 
24. januar 2001).

2) Amsterdam-traktaten erkjenner at integrering 
av miljøvernkrav i politikken på andre områder er 
et nøkkelelement for å fremme bærekraftig utvikling 
(artikkel 6 i EF-traktaten). På bakgrunn av dette mål 
godkjente Det europeiske råd på sitt møte i Cardiff en 
strategi for integrering av miljømål i alle politikkområder 

 og tiltak i Fellesskapet. Denne strategien ble bekreftet 
og utviklet videre på Det europeiske råds møte i Wien, 
som oppfordret Rådet for det indre marked til å vurdere 
hvordan slik integrering kunne oppnås på dette området.

3) I 1999 vedtok Kommisjonen en melding om det indre 
marked og miljøet (KOM(99)263 av 8. juni 1999) som 
har som mål å bidra til at miljøpolitikken og politikken 
for det indre marked virker gjensidig støttende og 
forsterkende, samtidig som det utvikles synergi mellom 
dem. Meldingen utpeker områder innenfor politikken 
for det indre marked der Kommisjonen vil arbeide for 
nærmere integrering med miljøpolitikken, og foreslår 
en rekke ytterligere tiltak, særlig offentliggjøring av 
en rekommandasjon om behandling av miljøspørsmål 
innenfor finansiell rapportering. En slik rekommandasjon 
er også en direkte oppfølging av dokumentet fra Det 
rådgivende forum for regnskapsspørsmål av november 
1995 om miljøspørsmål innenfor finansiell rapportering 
(dokument XV/6004/94).

4) Mangelen på uttrykkelige bestemmelser har bidratt 
til en situasjon der forskjellige aktører, herunder 
reguleringsmyndigheter, investorer, finansanalytikere og 
allmennheten, kan anse selskapers miljøopplysninger for 
å være enten utilstrekkelige eller upålitelige. Investorer 
har behov for å vite hvordan selskaper håndterer 
miljøspørsmål. Reguleringsmyndighetene har en interesse 
av å kontrollere hvordan miljøbestemmelsene og de 
tilknyttede kostnader anvendes. Frivillig presentasjon av 
miljøopplysninger i selskapsregnskaper og årsberetninger 
for selskaper er likevel fremdeles sjelden, selv om 
hovedinntrykket er at foretakene står overfor økende 
miljøkostnader med å hindre forurensning, til renseutstyr 
og systemer for avfallskontroll- og avfallsbehandling, 
særlig de foretakene som utøver virksomhet i sektorer 
som har en betydelig påvirkning på miljøet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 156 av 13.6.2001, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 42.

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.
(2) EFT L 162 av 26.6.1999, s. 65.
(3) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.
(4) EFT L 317 av 16.11.1990, s. 60.
(5) EFT C 138 av 17.5.1993. Programmet sist endret ved europaparlaments- 

rådsbeslutning nr. 2179/98/EF av 24.9.1998 (EFT L 275 av 10.10.1998).

2005/EØS/58/45
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5) Uten harmoniserte bindende retningslinjer for integrering 
av miljøspørsmål i finansiell rapportering er det vanskelig 
å foreta sammenligninger mellom selskapene. I de tilfeller 
der selskapene presenterer miljøopplysninger er verdien av 
opplysningene ofte sterkt redusert av at det ikke finnes noe 
felles og anerkjent sett av bestemmelser om presentasjon 
som omfatter nødvendige definisjoner og begreper med 
hensyn til miljøspørsmål. Opplysningene presenteres 
ofte etter ikke-harmoniserte metoder som varierer sterkt 
mellom selskaper og/eller regnskapsperioder i stedet for 
å presenteres på en integrert og konsekvent måte i hele 
selskapsregnskapet og årsberetningen for selskapet.

6) Kostnadene ved innsamling og offentliggjøring av 
miljøopplysninger og den følsomhet eller fortrolighet 
som i visse tilfeller kan forbindes med slike opplysninger 
anses ofte som avskrekkende faktorer når det gjelder 
presentasjon av miljøopplysninger i selskapsregnskaper. 
Disse argumentene fjerner likevel ikke behovet for å 
oppmuntre til presentasjon av miljøopplysninger. Brukere 
av regnskaper trenger opplysninger om virkningen av 
miljørisikoer og -forpliktelser på selskapets finansielle 
stilling, og om selskapets holdning til miljøet og dets 
miljøprestasjon i den grad disse forholdene kan få følger 
for selskapets finansielle stilling.

7) Selv om Fellesskapets regelverk om finansiell 
rapportering ikke uttrykkelig tar opp miljøspørsmål, får 
hovedprinsippene og bestemmelsene fastsatt i fjerde og 
sjuende selskapsrettsdirektiv (direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF) anvendelse.

8) Innenfor rammen av sin regnskapsstrategi fra 1995(1) 
bestreber Kommisjonen seg på å integrere europeisk 
harmonisering på regnskapsområdet i den videre 
internasjonale regnskapsharmonisering. Kommisjonen 
har derfor støttet arbeidet til International Accounting 
Standards Committee (IASC) som i sin tur har som 
mål å utvikle et grunnleggende sett av internasjonale 
regnskapsstandarder av høy kvalitet (IAS). Kommisjonen 
har forpliktet seg til å arbeide for å bevare samsvar 
mellom Den europeiske unions regelverk for finansiell 
rapportering og de internasjonale regnskapsstandarder 
som er utviklet av IASC.

9) IASC har offentliggjort flere internasjonale 
regnskapsstandarder som inneholder regler og 
regnskapsprinsipper som er relevante i forbindelse med 
miljøspørsmål. Det finnes likevel få retningslinjer som 
direkte gjelder disse spørsmålene og ingen konkret 
internasjonal regnskapsstandard som utelukkende er viet 
miljøspørsmål.

10) Denne rekommandasjon er utarbeidet med henblikk 
på å støtte politiske tiltak knyttet til det indre marked 
og som bidrag til å sikre at brukere av regnskaper 
får sammenlignbare og relevante opplysninger om 
miljøspørsmål, slik at fellesskapstiltak på området 
miljøvern forsterkes. Kommisjonen mener at det er et reelt 
behov for å lette en ytterligere harmonisering av det som 
skal presenteres i selskapsregnskaper og i årsberetninger 
for selskaper i Den europeiske union når det gjelder 
miljøspørsmål. De miljøopplysninger som forekommer 
i selskapsregnskaper og i årsberetninger for selskaper 
må også bli flere, klarere og mer sammenlignbare. For 
å nå disse målene, og tatt i betraktning den økende 
betydning som knyttes til miljøspørsmål i Den europeiske 
union, søker Kommisjonen å tydeliggjøre eksisterende 
bestemmelser og gi mer konkrete retningslinjer for 
innregning, måling og presentasjon av opplysninger 
når det gjelder miljøspørsmål i selskapsregnskaper og i 
årsberetninger for selskaper.

11) Denne rekommandasjon erkjenner at det har vært en 
gradvis utvikling i retning av separate miljørapporter, 
særlig hos selskaper som utøver virksomhet i sektorer 
med betydelige miljøvirkninger. Rekommandasjonen har 
ikke som formål å belyse årsakene til denne utviklingen. 
Rekommandasjonen erkjenner imidlertid at ulike grupper 
aktører har ulike informasjonsbehov eller prioriterer 
dem på forskjellig måte. Offentliggjøring av separate 
miljørapporter oppfyller informasjonsbehov hos 
aktørgrupper som bare delvis dekkes av den informasjon 
som gis i selskapsregnskaper og i årsberetninger for 
selskaper. Målet bør derfor være å gjøre separate 
miljørapporter og selskapsregnskaper og årsberetninger 
for selskaper mer konsekvente, sammenhengende og 
nærmere tilknyttet hverandre. Formålet med denne 
rekommandasjon er å fremme dette mål ved å sikre at 
miljøopplysninger inngår i regnskaper og i årsberetninger 
på en måte som utfyller de mer detaljerte og omfattende 
separate miljørapportene.

12) Presentasjon av hensiktsmessige opplysninger anses som 
en avgjørende faktor for å fremme åpenhet. Presentasjonen 
av opplysninger er hensiktsmessig når den påvirker 
brukerens forståelse av regnskaper. Hensikten med denne 
rekommandasjon er ikke å pålegge dem som utarbeider 
regnskaper uberettiget tyngende forpliktelser. Den har 
til hensikt å gi omfattende retningslinjer for presentasjon 
av opplysninger, og peker på relevante opplysninger 
som gjør presenterte miljøopplysninger sammenlignbare 
og konsekvente. Dette gjelder særlig presentasjon av 
opplysninger i notene til regnskapet om miljøkostnader 
som enten belastes resultatregnskapet eller balanseføres, 

(1) Regnskapsharmonisering: En ny strategi for internasjonal harmonisering. 
Kommisjonsmelding (KOM(95)508) av 14. november 1995.
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samt kostnader pådratt som følge av bøter og annen straff 
for manglende overholdelse av miljøbestemmelser og 
erstatning til tredjemann, i samsvar med nr. 6 i avsnitt 4 
i vedlegget til denne rekommandasjon. Presentasjon 
av hensiktsmessige opplysninger i årsberetningen om 
miljøprestasjon når dette kan være relevant for foretakets 
resultat eller finansielle stilling eller for dets utvikling, 
behandles særskilt i nr. 2 i avsnitt 4 i vedlegget til denne 
rekommandasjon.

13) For at rekommandasjonene om presentasjon av 
opplysninger skal være effektive, må de utfylles med 
praktiske definisjoner av de begreper som benyttes. Av 
denne grunn inneholder rekommandasjonen et avsnitt 
med definisjoner.

14) Rekommandasjonen tar sikte på å gi retningslinjer for 
hvordan bestemmelsene i fjerde og sjuende direktiv 
(direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF) skal anvendes når 
det gjelder miljøspørsmål. Visse typer regnskapsmessig 
behandling av miljøspørsmål anbefales derfor for å gjøre 
de opplysninger som gis av dem som er ansvarlige for 
å utarbeide regnskaper, mer meningsfylte. Selv om det 
anbefales visse løsninger, tar denne framgangsmåte 
ikke sikte på å utelukke muligheten for å benytte 
alternativ behandling i de tilfeller der direktivene tillater 
det. På bakgrunn av dette er det også tatt hensyn 
til den fortolkende kommisjonsmelding fra 1997 om 
visse artikler i fjerde og sjuende regnskapsdirektiv(1) 
og til dokumentet fra Det rådgivende forum for 
regnskapsspørsmål av november 1995 om miljøspørsmål 
i finansiell rapportering (dokument XV/6004/94).

15) Rekommandasjonen viser til en rekke internasjonale 
regnskapsstandarder (IAS) som er blitt offentliggjort av 
International Accounting Standards Committee (IASC), 
og som er av særlig betydning for miljøspørsmål, særlig 
IAS 36 om verdifall på eiendeler, IAS 37 om avsetninger, 
betingede forpliktelser og betingede eiendeler, og 
IAS 38 om immaterielle eiendeler. Bestemmelsene i 
denne rekommandasjon skal være forenlige med disse 
internasjonale regnskapsstandardene med mindre annet 
er angitt.

16) Denne rekommandasjon er også blitt påvirket av et 
standpunkt om regnskap og finansiell rapportering av 
miljøkostnader og -forpliktelser utarbeidet av De forente 

nasjoners arbeidsgruppe for internasjonale standarder for 
regnskap og rapportering(2).

17) Som angitt i betraktning 14-16 er noen retningslinjer 
blitt utarbeidet på fellesskapsplan og internasjonalt plan 
som svar på behovet for å integrere miljøhensyn i 
finansiell rapportering. Denne rekommandasjon bygger 
på disse retningslinjene og søker samtidig å skape 
en egnet fellesskapsramme for ytterligere forbedringer. 
Kommisjonen mener det er nødvendig med en innsats fra 
medlemsstatenes side dersom rekommandasjonens mål 
skal kunne nås. Kommisjonen oppfordrer medlemsstatene 
til å treffe tiltak på nasjonalt plan og gir dem spillerom til 
det. Det er dessuten sannsynlig at drøftinger om hvordan 
den nåværende situasjon kan forbedres vil fortsette på 
internasjonalt plan.

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Medlemsstatene skal:

1. Påse at foretak som omfattes av fjerde og sjuende 
selskapsrettsdirektiv (direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF), 
for regnskapsperioder som begynner innen 12 måneder fra 
tidspunktet for vedtakelse av denne rekommandasjon og for 
alle kommende regnskapsperioder, anvender bestemmelsene 
i vedlegget til denne rekommandasjon ved utarbeiding av 
selskapsregnskap og konsernregnskap samt årsberetning for 
selskapet og for konsernet.

2. Treffe hensiktsmessige tiltak for å fremme anvendelsen 
av denne rekommandasjon.

3. Underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2001.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT C 143 av 21.1.1998. (2) ISAR — Td/B/COM.2/ISAR/3 av 12. mars 1998.
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VEDLEGG

1. VIRKEOMRÅDE

1.  Denne rekommandasjon er begrenset til opplysninger om miljøspørsmål i selskapsregnskaper og konsernregnskaper 
samt i årsberetninger for selskaper og for konserner. Den omhandler ikke opplysninger gitt for et bestemt formål, 
som miljørapporter, unntatt i de tilfeller der det anses hensiktsmessig å knytte sammen selskapsregnskaper, 
årsberetninger for selskaper og separate miljørapporter for å gjøre opplysningene der mer sammenhengende.

2.  Rekommandasjonen omfatter krav til innregning, måling og presentasjon av opplysninger om miljøkostnader, 
miljøforpliktelser og -risikoer og tilknyttede eiendeler som oppstår av transaksjoner og hendelser som berører eller 
sannsynligvis vil berøre vedkommende foretaks finansielle stilling og resultater.

3.  Rekommandasjonen utpeker også den type miljøinformasjon som det er hensiktsmessig å presentere i 
selskapsregnskaper og konsernregnskaper og/eller i årsberetningen for selskapet og for konsernet med hensyn 
til selskapets holdning til miljøet og dets miljøprestasjon i den grad de kan få følger for selskapets finansielle 
stilling. Rekommandasjonen får anvendelse både på separate selskapsregnskaper og på konsernregnskaper. For 
konsernregnskaper skal opplysningene omfatte vedkommende gruppe. Kravene til innregning og måling skal gis 
ensartet anvendelse på alle enheter som omfattes av konsolideringen.

4.  Rekommandasjonen får anvendelse på alle foretak som omfattes av fjerde og sjuende selskapsrettsdirektiv, uten at 
unntakene som medlemsstatene kan innføre for små og mellomstore bedrifter i henhold til artikkel 11 og 27 i fjerde 
direktiv, berøres.

5.  Selv om de særlige regnskapskravene for banker, andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper er behandlet 
i særdirektiver(1), får denne rekommandasjon anvendelse også på banker, andre finansinstitusjoner og 
forsikringsselskaper, ettersom de finansielle følgene av miljøspørsmål ikke er annerledes for disse typene 
selskaper.

2. DEFINISJONER

1.  I denne rekommandasjon menes med «miljø» de naturlige fysiske omgivelser, som omfatter luft, vann, land, flora, 
fauna og ikke-fornybare ressurser som fossilt brensel og mineraler.

2.  «Miljøkostnader» omfatter kostnadene ved tiltak truffet av et foretak eller av andre på dets vegne for å forhindre, 
redusere eller avhjelpe skader på miljøet som foretakets drift har ført til. Kostnadene er knyttet til blant annet 
disponering av avfall og arbeid med å unngå at avfall oppstår, vern av jord, overflatevann og grunnvann, vern 
av luftkvaliteten og klimaet, støydemping og vern av det biologiske mangfold og landskapet. Bare ytterligere 
identifiserbare kostnader som primært er beregnet på å forhindre, redusere eller avhjelpe skader på miljøet skal 
inkluderes. Kostnader som kan ha en gunstig innvirkning på miljøet men som har som hovedformål å oppfylle 
andre behov, som økt lønnsomhet, sikkerhet og helse på arbeidsplassen, sikker bruk av selskapets produkter eller 
produksjonsevnen, bør ikke tas med. Når det ikke er mulig å skille beløpet for de ytterligere kostnader fra de øvrige 
kostnader som det kan inngå i, kan det anslås i den utstrekning beløpet som framkommer, oppfyller vilkåret om 
primært å være beregnet på å forhindre, redusere eller avhjelpe skader på miljøet.

3.  Kostnader pådratt som følge av bøter eller annen straff for manglende overholdelse av miljøbestemmelser og 
erstatning til tredjemann som følge av tap eller skade forårsaket av tidligere miljøforurensning er unntatt fra denne 
definisjon, som drøftet i nr. 6 bokstav f) i avsnitt 4 i dette vedlegg. Selv om disse kostnadene er knyttet til den 
virkning et selskaps drift har på miljøet, forhindrer, reduserer eller avhjelper de ikke skade på miljøet.

4.  Den europeiske unions statistiske kontor (Eurostat) har dessuten utarbeidet en rekke detaljerte definisjoner av 
kostnader etter miljøområde som inngår i gjennomføringsdokumentene for rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(2). Disse definisjonene, som jevnlig ajourføres, danner 
grunnlaget for krav om statistikkrapportering av miljøvernkostnader i Den europeiske union. Når den generelle 
definisjonen i nr. 2 anvendes, anbefales selskapene å ta i betraktning disse detaljerte definisjonene ved presentasjon 
av de opplysninger om miljøkostnader som er angitt i avsnitt 4 i dette vedlegg i den utstrekning de tilfredsstiller 
kriteriene for innregning og måling i avsnitt 3.

(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper 
(EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1-17). Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og 
konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7-31).

(2) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Se også gjennomføringsdokument ENV/96/10c. Den europeiske klassifisering av miljøverntiltak 
(CEPA) skiller mellom følgende miljøområder: avfallshåndtering; vern av omgivelsesluften og klimaet; håndtering av spillvann; 
vern av jord og grunnvann; vern av det biologiske mangfold og landskapet; andre miljøverntiltak.
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3. INNREGNING OG MÅLING

Innregning av miljøforpliktelser

1.  En miljøforpliktelse innregnes når det er sannsynlig at en strøm av ressurser med økonomiske fordeler vil oppstå 
fordi en eksisterende forpliktelse av miljømessig art som oppstod som følge av tidligere hendelser, gjøres opp, og 
beløpet som kreves for oppgjøret, kan måles på en pålitelig måte. Forpliktelsens art må være klart bestemt og kan 
være av to typer:

–  lovbestemt eller avtalemessig: foretaket har en lovbestemt eller avtalemessig forpliktelse til å forhindre, 
redusere eller avhjelpe miljøskade, eller

– underforstått: en underforstått forpliktelse oppstår som følge av foretakets egne handlinger når foretaket 
har forpliktet seg til å forhindre, redusere eller avhjelpe miljøskade og ikke har mulighet til å unngå slike 
handlinger fordi foretaket, på bakgrunn av sine uttalte holdninger eller hensikter eller gjennom sin etablerte 
praksis, har signalisert til tredjemann at det vil påta seg ansvaret for å forhindre, redusere eller avhjelpe 
miljøskade.

2.  Tidligere eller nåværende praksis i bransjen fører til en underforstått forpliktelse for foretaket bare i den utstrekning 
ledelsen ikke har mulighet til å unngå å handle. En slik forpliktelse kan oppstå bare når foretaket har påtatt seg 
ansvaret for å forhindre, redusere eller avhjelpe miljøskade gjennom en særlig offentliggjort erklæring eller sin 
etablerte praksis.

3.  Miljøskade som kan knyttes til foretaket eller som kan være forårsaket av det, men som ikke omfattes av noen 
lovbestemt, avtalemessig eller underforstått forpliktelse til å avhjelpe omfanget av skaden, oppfyller ikke kravet til 
innregning som en miljøforpliktelse i selskapsregnskapet i samsvar med nr. 1 og 2. Dette berører ikke anvendelsen 
av kriteriene fastsatt i nr. 5 for underforståtte miljøforpliktelser.

4.  En miljøforpliktelse innregnes når det kan gjøres et pålitelig anslag over kostnadene ved forpliktelsen. Dersom 
det på balansedagen finnes en klart definert forpliktelse som sannsynligvis vil føre til en strøm av ressurser med 
økonomiske fordeler, men som det er usikkerhet om med hensyn til beløpet eller tidspunktet, bør det foretas en 
avsetning, forutsatt at det kan gjøres et pålitelig anslag over forpliktelsesbeløpet. Denne behandlingen er i samsvar 
med artikkel 20 nr. 1(1) og 31 nr. 1 bokstav bb) i fjerde direktiv. Usikkerhet med hensyn til tidspunktet eller beløpet 
skyldes for eksempel utviklingen av renseteknikker og omfanget og arten av den påkrevde rensing. I de sjeldne 
tilfeller da det ikke er mulig å foreta et pålitelig anslag over kostnadene, bør forpliktelsen ikke innregnes. Den bør 
anses som en betinget forpliktelse, som nevnt i nr. 26.

Betingede miljøforpliktelser

5.  Betingede forpliktelser skal ikke innregnes i balansen. Dersom det er en mulighet, som er mindre enn sannsynlig, 
for at skaden må avhjelpes i framtiden, men forpliktelsen ennå ikke er bekreftet av en hendelse som det ikke er 
sikkert vil inntreffe, bør det presenteres en betinget forpliktelse i notene til selskapsregnskapet. Dersom det er 
en ytterst liten mulighet for at selskapet vil pådra seg en miljøkostnad eller dersom en slik kostnad ikke vil være 
vesentlig, er det ikke påkrevd å presentere en slik betinget forpliktelse.

Motregning av forpliktelser og forventet gjenvinning

6.  Når foretaket forventer at noen eller alle kostnadene som er knyttet til en miljøforpliktelse vil bli refundert av en 
annen part, bør refusjonen innregnes bare når det er praktisk talt sikkert at den vil bli mottatt dersom foretaket 
oppfyller forpliktelsen.

7.  En forventet refusjon fra tredjemann bør ikke utlignes mot miljøforpliktelsen. Den bør angis separat som en 
eiendel i balansen, med et beløp som ikke overstiger beløpet for avsetningen den viser til. Den kan utlignes mot 
miljøforpliktelsen bare når det finnes lovbestemmelser som tillater dette og som foretaket har til hensikt å benytte 
seg av. Dersom det på grunnlag av denne avsetning er hensiktsmessig med utligning, bør forpliktelsens og den 
forventede refusjonens fulle beløp presenteres i notene.

8.  Forventet utbytte fra salg av tilknyttet eiendom kan ikke utlignes mot en miljøforpliktelse eller tas hensyn til ved 
målingen av en avsetning, selv om en slik forventet avhending er nært knyttet til hendelsen som ligger til grunn for 
avsetningen.

9.  Normalt svarer foretaket for hele miljøforpliktelsen. Dersom dette ikke er tilfelle, skal bare foretakets andel føres 
opp som en miljøforpliktelse.

(1) Når medlemsstatene i samsvar med nr. 20 i den fortolkende kommisjonsmelding av 1998 om visse artikler i fjerde og sjuende 
rådsdirektiv om regnskap har gjort bruk av muligheten fastsatt i artikkel 20 nr. 2 i fjerde direktiv, får denne anvendelse også på 
miljøavgifter.
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Innregning av miljøkostnader

10.  Miljøkostnader bør innregnes som kostnader i den periode de er pådratt, med mindre de oppfyller kriteriene for 
innregning som en eiendel angitt i nr. 12.

11.  Miljøkostnader som er knyttet til skade som har oppstått i en tidligere periode, kan ikke betraktes som justeringer 
for tidligere perioder, men bør utgiftsføres i den aktuelle periode, det vil si i den periode de innregnes.

 Balanseføring av miljøkostnader

12.  Miljøkostnader kan balanseføres dersom de er pådratt for å forhindre eller redusere framtidig skade eller bevare 
ressurser, dersom de gir framtidige økonomiske fordeler og oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i fjerde 
direktiv.

13.  Miljøkostnader pådratt for å forhindre eller redusere framtidig skade eller bevare ressurser kan innregnes som 
en eiendel bare dersom de i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i fjerde direktiv er beregnet på vedvarende bruk innen 
foretakets virksomhet, og dessuten dersom et av følgende kriterier er oppfylt:

 a) kostnadene er knyttet til framtidige økonomiske fordeler som er forventet å tilflyte foretaket og vil forlenge 
levetiden, øke kapasiteten eller bedre sikkerheten eller effektiviteten til andre av foretakets eiendeler (utover 
deres opprinnelig vurderte prestasjonsnivå); eller

 b) kostnadene reduserer eller forhindrer miljøforurensning som sannsynligvis vil oppstå som følge av foretakets 
framtidige virksomhet.

14.  Dersom vilkårene for innregning som en eiendel fastsatt i nr. 12 og 13 ikke er blitt oppfylt, bør miljøkostnader 
utgiftsføres i resultatregnskapet alt etter som de oppstår. Dersom vilkårene er oppfylt, bør miljøkostnader 
balanseføres og avskrives i resultatregnskapet for nåværende og framtidige perioder i et passende tidsrom, det vil 
si systematisk for sin forventede økonomiske levetid.

15.  Miljøkostnader bør ikke balanseføres, men utgiftsføres i resultatregnskapet dersom de ikke skaper framtidige 
økonomiske fordeler. Denne situasjonen oppstår når miljøkostnader er knyttet til tidligere eller nåværende 
virksomhet og til rehabilitering av miljøet til tilstanden før forurensningen (for eksempel avfallsbehandling, 
rensekostnader knyttet til nåværende virksomhet, avhjelping av skader fra tidligere perioder, miljøkostnader av 
administrativ art eller miljørevisjon.

16.  Anlegg og maskiner kan være anskaffet av miljømessige årsaker, for eksempel som tekniske anlegg for kontroll 
eller forebygging av forurensning for å overholde miljølovgivning eller -bestemmelser. Dersom de oppfyller 
kriteriene for innregning som en eiendel fastsatt i nr. 12 og 13, må de balanseføres.

17.  Det finnes tilfeller der ingen framtidige økonomiske fordeler oppstår som følge av selve miljøkostnaden, men i 
stedet kommer fra en annen eiendel som benyttes i foretakets virksomhet. Når miljøkostnaden som innregnes som 
en eiendel er knyttet til en annen eksisterende eiendel, bør den behandles som en integrert del av denne eiendelen, 
og bør ikke innregnes separat.

18.  Det kan finnes rettigheter eller poster av lignende art som er anskaffet i forbindelse med virkningen av foretakets 
drift på miljøet (som patenter, lisenser, forurensningstillatelser og utslippsrettigheter). Dersom de i samsvar med 
artikkel 9 C I 2 bokstav a) og 10 C I 2 bokstav a) i fjerde direktiv er blitt anskaffet mot vederlag og dessuten 
oppfyller kriteriene for innregning som en eiendel fastsatt i nr. 12 og 13, må de balanseføres og avskrives 
systematisk for sin forventede økonomiske levetid. I motsatt tilfelle skal de utgiftsføres i resultatregnskapet etter 
hvert som de oppstår.

 Verdifall på eiendeler

19.  Utvikling av miljømessig art eller miljømessige faktorer kan føre til at verdien av et eksisterende anleggsmiddel 
forringes, for eksempel ved forurensning av et område. Det bør foretas en verdijustering dersom beløpet som kan 
gjenvinnes ved bruk av området, har falt under bokført verdi. På bakgrunn av artikkel 35 1 c bokstav bb) i fjerde 
direktiv må denne situasjonen anses som varig. Beløpet av verdijusteringen bør utgiftsføres i resultatregnskapet. I 
samsvar med artikkel 20 nr. 3 i fjerde direktiv kan avsetninger til forpliktelser og kostnader, som definert i nr. 4, 
ikke anvendes til å justere eiendelenes verdi.

20.  Når en miljøkostnad i henhold til nr. 17 innregnes som en integrert del av en annen eiendel, bør den kombinerte 
eiendel på hver balansedag vurderes for gjenvinnbarhet og eventuelt nedskrives til sin gjenvinnbare verdi.

21.  Dersom den bokførte verdien av en eiendel allerede er fastsatt under hensyn til et tap i økonomiske fordeler 
av miljømessige årsaker, kan etterfølgende utgifter for å gjenopprette framtidige økonomiske fordeler til det 
opprinnelig fastsatte nivå balanseføres, i den utstrekning den bokførte verdi som framkommer, ikke overskrider 
eiendelens gjenvinnbare beløp.
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Måling av miljøforpliktelser

22.  En miljøforpliktelse innregnes når det kan gjøres et pålitelig anslag over kostnadene ved forpliktelsen.

23.  Forpliktelsesbeløpet bør være det beste estimat for kostnaden som er påkrevd for å gjøre opp den eksisterende 
forpliktelsen på balansedagen, basert på den foreliggende situasjon og under hensyn til den framtidige utvikling 
både teknisk og lovgivningsmessig, i den utstrekning dette kan forventes å skje.

24.  Beløpet bør være et anslag over forpliktelsens fulle beløp uavhengig av tidspunktet for når virksomheten opphørte 
eller forpliktelsen skal oppfylles. En gradvis oppbygging til det fulle forpliktelsesbeløpet i løpet av foretakets 
driftsperiode er tillatt etter artikkel 20 nr. 1 i fjerde direktiv.

25.  Ved verdsettingen av miljøforpliktelsen skal følgende bestemmelser anvendes: Dersom forpliktelsen som måles 
kan gi ulike mulige resultater, bør det beste anslaget innregnes, i samsvar med nr. 23. I de ytterst sjeldne tilfeller der 
det ikke er mulig å peke ut det beste anslaget over forpliktelsen med tilstrekkelig pålitelighet, bør denne forpliktelse 
anses som en betinget forpliktelse, og derfor presenteres som en slik i notene til selskapsregnskapet. I tillegg bør 
årsakene til at det ikke kunne foretas noe pålitelig anslag presenteres.

26.  Ved måling av et miljøforpliktelsesbeløp bør dessuten følgende elementer tas i betraktning:

 – direkte differansekostnader ved utbedringsarbeidet,

 – kostnaden ved vederlag og ytelser til ansatte som forventes å bruke betydelig tid direkte på 
utbedringsarbeidet,

 – krav til kontroll etter utbedringen,

 – teknologiske framskritt, i den utstrekning det er sannsynlig at offentlige myndigheter vil anbefale bruk av 
teknologien.

 Avsetninger til rehabilitering av området og demonteringskostnader

27.  Utgifter til rehabilitering av området, fjerning av oppsamlet avfall og biprodukter, avvikling eller fjerning 
av anleggsmidler som selskapet er forpliktet til å påta seg, bør innregnes i samsvar med kriteriene fastsatt 
i nr. 1-4. Dersom kriteriene oppfylles, må forpliktelsen til å påta seg framtidige utgifter behandles som en 
miljøforpliktelse.

28.  I samsvar med nr. 24 bør denne miljøforpliktelsen knyttet til rehabilitering av området, fjerning eller avvikling 
innregnes på det tidspunkt selskapet innleder sin virksomhet og forpliktelsen følgelig oppstår. Innregningen av 
denne forpliktelsen bør ikke utsettes til virksomheten er avsluttet eller området er blitt stengt. Når forpliktelsen 
innregnes, inkluderes den anslåtte utgiften i kostnaden for den tilknyttede eiendel som må avvikles og fjernes. 
Denne balanseførte utgiften avskrives deretter som del av den tilknyttede eiendelens avskrivningsbare beløp. I 
tilfelle av ytterligere skader som forårsakes under driften, oppstår selskapets forpliktelse til å avhjelpe dem når 
miljøskaden inntreffer.

29.  I samsvar med IAS 37 nr. 14 er regnskapsbehandling som fastsatt i nr. 28 den foretrukne framgangsmåte ved 
rehabilitering av et område og demonteringskostnader etter virksomhet over flere år. Denne regnskapsbehandlingen 
er under enhver omstendighet tillatt etter artikkel 20 nr. 1 i fjerde direktiv sammen med gradvis oppbygging av en 
avsetning for slike kostnader, som er den andre muligheten. Foretaket kan innregne langsiktige nedleggingskostnader 
som strekker seg over perioden driften foregår. I hver regnskapsperiode utgiftsføres en del av kostnadene, med 
restbeløpet angitt som en separat forpliktelse.

 Diskontering av langsiktige miljøforpliktelser

30.  For miljøforpliktelser som ikke vil bli gjort opp i den nærmeste framtid, er måling etter nåverdi (dvs. diskontering) 
tillatt, men ikke påkrevd(1), på det vilkår at forpliktelsen og betalingenes beløp og tidsplan er fastsatt eller kan 
bestemmes med sikkerhet. Måling etter dagsverdi (dvs. ikke-diskontering av anslått kostnad) er også akseptabelt. 
Når imidlertid virkningen av pengenes tidsverdi er vesentlig, er det en mer hensiktsmessig behandling å måle 
miljøforpliktelser i nåverdi.

31.  Den valgte framgangsmåte bør angis i notene. Den forventede kostnaden bør være beregnet på grunnlag av en plan 
for rensing og/eller avhjelping av forurensningen for området. Beløp og tidsplan for betalingene bør være basert 
på objektive og kontrollerbare opplysninger.

32.  De udiskonterte anslåtte kontantstrømmer bør være de anslåtte beløp som forventes å bli betalt på 
oppgjørstidspunktene (herunder inflasjonsanslag) og de bør beregnes ved bruk av uttrykkelige antakelser utledet 
av opprensings- og/eller avhjelpingsplanen, slik at en sakkyndig part kan følge beregningene og slutte seg til de 
anslåtte kontantstrømmene.

(1) Etter IAS 37 nr. 45 er diskontering påkrevd når virkningen av pengenes tidsverdi er av vesentlig betydning.
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33.  Dersom et foretak benytter diskontering ved målingen av sine miljøforpliktelser, bør dette gjøres konsekvent. Alle 
eiendeler tilknyttet gjenvinningen av hele eller deler av en forpliktelse som er målt på diskontert grunnlag bør i 
sin tur diskonteres. Dersom forpliktelser i tillegg måles på et diskontert grunnlag, bør det gjenvinnbare beløp for 
eiendelene også måles på grunnlag av diskonterte kontantstrømmer.

34.  Måling til nåverdi krever at det bestemmes en diskonteringsrente og opplyses om de faktorer som kan påvirke 
tidspunktene for og størrelsen på de anslåtte kontantstrømmene som er påkrevd. Forpliktelsesbeløpet bør videre 
vurderes på nytt hvert år og tilpasses ved endringer i antakelsene.

4. PRESENTASJON AV OPPLYSNINGER

1.  Opplysninger om miljøspørsmål bør presenteres i den utstrekning de er vesentlige for vedkommende foretaks 
resultat eller finansielle stilling. Alt etter hvilken post det dreier seg om bør opplysningene inkluderes i 
årsberetningen for selskapet og for konsernet, eller i notene til selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Nr. 2, 5 
og 6 omhandler presentasjon av poster i årsberetningen for selskapet og for konsernet, eller i notene. Nr. 3 og 4 
omhandler presentasjonen av poster i balansen.

 Opplysninger i årsberetningen for selskapet og for konsernet

2.  På grunnlag av bestemmelsene fastsatt i artikkel 46 nr. 1 og 2 i fjerde direktiv og artikkel 36 nr. 1 og 2 i sjuende 
direktiv om innholdet i årsberetninger for selskaper og for konserner, bør årsberetningen omfatte en beskrivelse av 
miljøspørsmål og foretakets reaksjon på dem når miljøspørsmål er relevante for foretakets resultat og finansielle 
stilling eller dets utvikling. Disse opplysningene må gi et pålitelig bilde av hvordan foretakets virksomhet og 
stilling har utviklet seg i den utstrekning miljøspørsmål kan ha noen direkte påvirkning på dette. For dette formål 
anbefales det at følgende opplysninger presenteres:

a) den politikk og de programmer som foretaket har vedtatt på miljøvernområdet, særlig med hensyn til å 
hindre forurensning. Brukerne av årsberetningen må kunne ha mulighet til å fastslå i hvilken grad miljøvern 
er en integrert del av selskapets politikk og virksomhet. De opplysninger som gis, kan eventuelt omfatte 
en henvisning til innføring av en miljøvernordning samt en forpliktelse til å overholde et bestemt sett av 
tilknyttede standarder eller sertifiseringer,

b) de forbedringer som er gjort på nøkkelområdene for miljøvern. Disse opplysningene er særlig nyttige dersom 
de på en objektiv og åpen måte gir en oversikt over foretakets resultat i forhold til et gitt kvantifisert mål (som 
utslipp i de siste fem år) og grunnene til at det kan ha oppstått betydelige avvik,

c) i hvilken utstrekning miljøverntiltak som bygger på gjeldende lovgivning eller som følger av krav i framtidig 
lovgivning som allerede i hovedsak er vedtatt, er blitt gjennomført eller er i ferd med å bli gjennomført,

d) når det er hensiktsmessig og relevant for arten og omfanget av selskapets virksomhet og for de typer 
miljøspørsmål som er relevante for foretaket, opplysninger om foretakets miljøprestasjon som forbruk av 
energi, materialer og vann samt utslipp og disponering,

 Disse opplysningene kan med fordel gis ved kvantitative miljøeffektivitetsindikatorer og eventuelt fordelt etter 
type virksomhet. Det er særlig ønskelig at det gis kvantitative data, absolutt uttrykt, for utslipp og for forbruk 
av energi, vann og materialer(1) i rapporteringsperioden samt data som gjør det mulig foreta sammenligninger 
med foregående periode. Tallene bør helst være uttrykt i fysiske enheter, ikke som penger. For en bedre 
forståelse av deres relative betydning og utvikling, kan tall uttrykt som penger settes i forhold til balanse- eller 
resultatregnskapsposter,

e) dersom selskapet offentliggjør en separat miljørapport som inneholder mer detaljerte eller ytterligere 
kvantitative eller kvalitative miljøopplysninger, bør det vises til denne rapporten. Dersom miljørapporten 
inneholder de opplysninger som er nevnt i bokstav d), kan det gis en kort beskrivelse av spørsmålet samt angis 
at ytterligere relevante opplysninger kan finnes i miljørapporten. Opplysninger gitt i en separat miljørapport 
bør være i samsvar med tilknyttede opplysninger i årsberetningen for selskapet og i selskapsregnskapet. 
Dersom miljørapporten har vært gjenstand for en ekstern kontroll, bør dette oppgis i årsberetningen. Det 
er ønskelig at brukerne av årsberetningen informeres om miljørapporten inneholder objektive, eksternt 
kontrollerbare opplysninger eller ikke.

(1) Europakommisjonen er en av deltakerne i prosjektet «Eco-efficiency indicators and reporting» («Miljøeffektivitetsindikatorer og 
rapportering») som utvikles av World Business Council of Sustainable Development. Prosjektet tar sikte på å utvikle standardiserte 
miljøeffektivitetsindikatorer, hvorav de såkalte kjerneindikatorer er ment å være relevante for alle foretak.
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 Den rapporterende enhetens spillerom og begrensninger bør helst være de samme i både årsberetningen og den 
separate miljørapporten. Dersom dette ikke er tilfelle, bør det være klart angitt i miljørapporten, slik at det kan 
fastslås i hvilken grad den tilsvarer den enhet det er vist til i årsberetningen. Dessuten bør dato og tidsrom for 
den separate miljørapporten være de samme som for årsberetningen.

 Opplysninger i balansen

3.  Avsetninger bør vises i balansen under overskriften «Andre avsetninger». I samsvar med artikkel 4 i fjerde 
direktiv skal en mer detaljert oppdeling av postene fastsatt i artikkel 9, 10 og 23-26 om oppstilling av balansen og 
resultatregnskapet tillates forutsatt at oppstillingsplanene følges. Medlemsstatene kan kreve en slik oppdeling.

4.  Dersom det dreier seg om betydelige miljøforpliktelser, er det mer hensiktsmessig å angi dem separat i balansen. 
Ellers bør de, dersom de er betydelige, presenteres separat i notene til regnskapet, i samsvar med artikkel 42 i fjerde 
direktiv og artikkel 29 nr. 1 i sjuende direktiv.

 Opplysninger i notene til selskapsregnskapet og konsernregnskapet

5.  I samsvar med bestemmelsene i fjerde og sjuende direktiv bør følgende opplysninger presenteres i notene:

 a) en beskrivelse av metodene for verdsetting og for beregning av verdijusteringer som er benyttet når det gjelder 
miljøspørsmål som ledd i presentasjonen som kreves etter artikkel 43 nr. 1 1) i fjerde direktiv og artikkel 34 
nr. 1 i sjuende direktiv,

 b) ekstraordinære miljøkostnader oppført i resultatregnskapet, i samsvar med artikkel 29 i fjerde direktiv og 
artikkel 17 i sjuende direktiv,

 c) detaljerte opplysninger om overskriften «Andre avsetninger», dersom de ikke er presentert i balansen, som 
anbefalt i nr. 4,

 d) eventuelle miljøforpliktelser, i samsvar med artikkel 43 nr. 1 7) i fjerde direktiv og artikkel 34 nr. 7 i sjuende 
direktiv, herunder en tilstrekkelig detaljert beskrivelse slik at arten av den eventuelle forpliktelsen kan forstås. 
Dersom betydelig usikkerhet ved målingen gjør det umulig å anslå beløpet for en miljøforpliktelse, bør dette 
faktum angis sammen med en begrunnelse, og dersom det er mulig, alle mulige følger.

6. I tillegg til kravene i fjerde og sjuende direktiv bør følgende opplysninger presenteres i notene:

a) for hver betydelig miljøforpliktelse, en beskrivelse av dens art og angivelse av tidsplan og vilkår for 
oppfyllelse. Det bør gis en redegjørelse for skaden og for de lover eller bestemmelser der det kreves at den 
avhjelpes, samt de tiltak for å avhjelpe eller forebygge som treffes eller foreslås. For forpliktelser hvis art og 
vilkår er tilstrekkelig like kan disse opplysningene presenteres sammenlagt. Dersom kostnadsbeløpet anslås 
på grunnlag av en rekke beløp, skal det gis en beskrivelse av framgangsmåten som ble benyttet for å komme 
fram til anslaget, samt en angivelse av alle forventede endringer i lovgivning eller eksisterende teknologi som 
er tatt i betraktning i beregningen av de nevnte beløp,

b) når nåverdi-metoden er blitt benyttet og virkningen av diskonteringen er betydelig, bør forpliktelsens 
udiskonterte beløp og den diskonteringsrente som er benyttet, presenteres,

c) i tilfelle av langsiktige kostnader til rehabilitering av området, til avvikling og til demontering skal den 
valgte regnskapsmetode angis. Dersom foretaket benytter en gradvis oppbygging av en avsetning slik nr. 29 
i avsnitt 3 tillater, skal hele beløpet for den avsetning som ville kreves for å dekke alle slike langsiktige 
kostnader angis. Det bør også tas hensyn til opplysninger presentert i samsvar med nr. 6 bokstav d) og e) når 
det gjelder presentasjon av miljøkostnader bokført i resultatregnskapet og balanseførte miljøkostnader,

d) miljøkostnadens beløp bokført i resultatregnskapet og grunnlaget for beregning av slike beløp. En 
underinndeling av postene foretaket har betegnet som miljøkostnader skal eventuelt også gis, på en måte 
som er hensiktsmessig for arten og omfanget av foretakets virksomhet og for de typer miljøspørsmål som er 
relevante for foretaket. I den utstrekning det er mulig og relevant, er det ønskelig at kostnadene oppdeles etter 
miljøområde som nevnt i avsnitt 2 nr. 4,

e) i den utstrekning det er mulig å gjøre et pålitelig anslag, beløpet for miljøkostnader som er balanseført i løpet 
av rapporteringsperioden. Det bør eventuelt også angis hvilken del av vedkommende beløp som er knyttet til 
kostnaden for å fjerne forurensende stoffer etter at de er oppstått, og hvilken del som utgjør tilleggskostnader 
for å tilpasse anlegget eller produksjonsprosessen for å redusere forurensningen (dvs. som er knyttet til teknikk 
eller framgangsmåter for å forebygge forurensning). I den utstrekning det er mulig og relevant, er det ønskelig 
at de balanseførte kostnadene oppdeles etter miljøområde som nevnt i avsnitt 2 nr. 4,
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 f) dersom de er vesentlige, bør kostnader pådratt som følge av bøter og annen straff for manglende overholdelse 
av miljøbestemmelser og erstatning til tredjemann, for eksempel som følge av tap eller skade forårsaket 
av tidligere miljøforurensning presenteres separat, dersom de ikke allerede er presentert separat som 
ekstraordinære poster. Selv om disse kostnadene er knyttet til den virkning et selskaps drift har på miljøet, 
forhindrer, reduserer eller avhjelper de ikke skade på miljøet, og derfor er det ønskelig at de presenteres atskilt 
fra miljøkostnadene.

 g) statlig oppmuntring knyttet til miljøvern som selskapet har mottatt eller har rett til. Vilkårene for hver post som 
berøres bør angis, eller et sammendrag for lignende vilkår. Opplysninger om den regnskapsmessige behandling 
som er valgt bør også presenteres.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 2367/2002/EF

av 16. desember 2002

om Fellesskapets statistikkprogram 2003-2007(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285,

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) I samsvar med rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. 
februar 1997 om fellesskapsstatistikker(4) skal det 
opprettes et statistikkprogram for Fellesskapet.

2) I forordning (EF) nr. 322/97 er det fastsatt prinsipper for 
utarbeiding av fellesskapsstatistikk, og forordningen får 
anvendelse på dette vedtak.

3) Den økonomiske og monetære union stiller betydelige 
krav til utarbeiding av penge-, finans- og betalingsbalanse-
statistikk for Fellesskapet.

4) I samsvar med forordning (EF) nr. 322/97 skal Fellesskapet 
for å kunne utforme, gjennomføre, overvåke og vurdere 
sin politikk, i rett tid ha tilgang til statistiske opplysninger 
som er sammenlignbare mellom medlemsstatene, og som 
er ajourførte, pålitelige, relevante og utarbeidet på en 
mest mulig effektiv måte.

5) Det er ofte et nødvendig vilkår for å kunne gjennomføre 
Fellesskapets politikk at det foreligger ajourført 
sammenlignbar statistikk av god kvalitet.

6) For å sikre at de statistiske opplysningene innenfor 
Fellesskapet er sammenhengende og sammenlignbare, må 
det opprettes et femårig statistikkprogram for Fellesskapet 

  der det fastsettes retningslinjer, hovedområder og mål 
for de tiltak som planlegges med hensyn til disse 
prioriteringene.

7) For dette formål bør fellesskapsmyndighetene sikre 
sammenlignbar statistikk av høy kvalitet.

8) Den særskilte metoden for utarbeiding av 
fellesskapsstatistikk krever et særlig nært samarbeid 
innenfor et statistikksystem for Fellesskapet som utvikles 
gjennom Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(5), med hensyn 
til tilpasning av systemet, særlig gjennom innføring av 
de rettsakter som er nødvendige for å utarbeide nevnte 
fellesskapsstatistikk. Det må tas hensyn til byrden for 
opplysningsgiverne, enten de er foretak, husholdninger 
eller enkeltmennesker.

9) Ansvaret for utarbeidingen av fellesskapsstatistikk 
innenfor femårsprogrammets lovgivningsramme ligger 
hos nasjonale myndigheter på nasjonalt plan og hos 
fellesskapsmyndigheten (Eurostat) på fellesskapsplan.

10) For å nå dette målet er det nødvendig med et nært, 
samordnet og fast samarbeid mellom Eurostat og de 
nasjonale myndighetene.

11) For dette formål bør Eurostat sørge for i ulike former 
å samordne de nasjonale myndighetene i et nettverk 
som utgjør det europeiske statistikksystem (ESS) for å 
sikre tilgang til statistikk i rett tid som grunnlag for Den 
europeiske unions politikk.

12) Kommisjonen kan overlate detaljerte gjennomføringstiltak 
for de enkelte statistikktiltak til ESS, som bør fastsette 
målene og de berørte tiltakene.

13) Dessuten påligger det Kommisjonen ved gjennomføringen 
av dette program og i samsvar med forordning 
(EF) nr. 322/97 å utføre visse gjennomførings- eller 
forvaltningsoppgaver slik de er definert i rettsakter om 
de enkelte statistikktiltak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 358 av 31.12.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om 
organiseringen av samarbeidet innen statistikk, se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 43.

(1) EFT C 75 E av 26.3.2002, s. 274.
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 17.
(3) Uttalelse fra Europaparlamentet av 25. april 2002 (ennå ikke offentliggjort 

i EFT), Rådets felles holdning av 30. september 2002 (EFT C 275 E av 
12.11.2002, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 20. november 2002 
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. (5) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

2005/EØS/58/46
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14) Det kan vurderes om visse av disse oppgavene som nå 
utføres av Kommisjonen, kan utføres av f.eks. et særskilt 
gjennomføringsorgan.

15) På visse områder som omfattes av ulike deler av 
fellesskapspolitikken er det viktig med en oppdeling av 
dataene etter kjønn.

16) I dette vedtak fastsettes det for hele programmets 
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den 
årlige budsjettbehandlingen, som definert i nr. 33 i 
den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 
om budsjettdisiplin og forbedring av den årlige 
budsjettbehandlingen(1).

17) Retningslinjene for fastsettelse av dette program er i 
samsvar med artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 322/97 
blitt forelagt Komiteen for statistikkprogrammet, Den 
europeiske rådgivende komité for statistiske opplysninger 
på det økonomiske og sosiale område, nedsatt ved 
rådsbeslutning 91/116/EØF(2) og Komiteen for penge-, 
finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt ved 
rådsbeslutning 91/115/EØF(3) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fastsettelse av statistikkprogrammet

Fellesskapets statistikkprogram for tidsrommet 2003-2007 
(heretter kalt «programmet») opprettes med dette. Programmet 
er gjengitt i vedleggene.

I vedlegg I fastsettes retningslinjer, hovedområder og mål for 
de planlagte tiltakene i dette tidsrommet, og det gis en oversikt 
over statistikkbehovene på bakgrunn av Den europeiske unions 
politikk. Oversikten er oppdelt etter avdelingene i traktaten.

Vedlegg II inneholder en oversikt over Eurostats arbeids-
områder.

Artikkel 2

Mål og politiske prioriteringer

Idet det tas hensyn til de tilgjengelige ressurser hos de nasjonale 
myndigheter og hos Kommisjonen, skal programmet innrettes 
etter Fellesskapets viktigste politiske prioriteringer innenfor:

– Den økonomiske og monetære union,

– utvidelsen av Den europeiske union,

– konkurranseevne, bærekraftig utvikling og den sosiale 
dagsorden.

Det skal også sikre et fortsatt statistisk underlag for beslutninger 
innenfor de nåværende områdene av politikken og oppfylle 
ytterligere behov som oppstår som følge av nye politiske 
initiativer innenfor Fellesskapet. Det skal ta hensyn til behovet 
for fortløpende å revidere de statistiske prioriteringene og 
behovet for den statistikk som utarbeides for på best mulig 
måte å utnytte tilgjengelige ressurser og minske svarbyrden for 
opplysningsgiverne til et minimum.

Kommisjonen skal dessuten sikre sammenlignbare statistikker 
av høy kvalitet.

Artikkel 3

Finansiering

Den finansielle rammen for gjennomføringen av dette program 
for tidsrommet 2003-2007 fastsettes til 192 500 000 euro.

150 727 000 euro skal være for tidsrommet 2003-2006. 41 773 
000 euro skal være for 2007. Beløpet 41 773 000 euro skal 
anses som bekreftet dersom det er i samsvar med de finansielle 
overslag som gjelder for tidsrommet fra 2007.

De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndig-
heten innenfor rammen av de finansielle overslagene.

Artikkel 4

Rapporter

I løpet av programmets tredje år skal Kommisjonen utarbeide 
en foreløpig rapport som viser framdriften i gjennomføringen 
og framlegge den for Komiteen for statistikkprogrammet.

Ved utløpet av det tidsrommet programmet omfatter, 
skal Kommisjonen etter samråd med Komiteen for stati- 
stikkprogrammet framlegge en fyllestgjørende vurderings- 
rapport om gjennomføringen av programmet der den tar  
hensyn til uavhengige sakkyndiges synspunkter. Rapporten 
skal være fullført innen utgangen av 2008, og skal deretter 
framlegges for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Dette vedtak trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 59 av 6.3.1991, s. 21. Endret ved rådsbeslutning 97/255/EF (EFT L 

102 av 19.4.1997, s. 32).
(3) EFT L 59 av  6.3.1991, s. 19. Endret ved rådsbeslutning 96/174/EF (EFT L 

51 av 1.3.1996, s. 48).
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Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. FISCHER BOEL

 President Formann
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VEDLEGG I

DET FEMÅRIGE STATISTIKKPROGRAM: RETNINGSLINJER

INNLEDNING

1.  Behovet for statistiske opplysninger som grunnlag for Den europeiske unions politikk

 Den europeiske unions institusjoner og borgere trenger faktiske opplysninger for å kunne vurdere behovet for 
europeiske politiske initiativer og framdriften i dem. Statistiske opplysninger av høy kvalitet er av avgjørende 
betydning for å kunne imøtekomme dette behovet. Eurostat (De europeiske fellesskaps statistiske kontor) har som 
hovedoppgave å samle inn og spre relevante og aktuelle statistiske opplysninger om et bredt spekter av sosiale, 
økonomiske og miljømessige faktorer som grunnlag for EUs nåværende og framtidige politikk. I et e-Europa i 
utvikling må statistiske opplysninger gjøres tilgjengelige i den form og på det tidspunkt brukeren trenger dem. I det 
tidsrommet programmet pågår vil det bli nødvendig med en ytterligere innsats for å sikre at borgerne har tilgang 
til en stadig større mengde grunnleggende opplysninger om den økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige 
utviklingen i Den europeiske union. ESS (det europeiske statistikksystem) må videreutvikle sin struktur og strategi 
for å sikre at systemet som helhet opprettholder og utvikler den kvalitet og effektivitet som er nødvendig for å 
kunne oppfylle alle brukerbehov.

 Vedleggets oppbygning

 Dette vedlegg, som omhandler de politiske faktorer som er av betydning for arbeidsprogrammet, inneholder 
en kort oversikt over Fellesskapets statistikkbehov på bakgrunn av Den europeiske unions politiske behov. 
Statistikkbehovene er oppdelt etter avdelingene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

 For hver av disse avdelingene omfatter dette vedlegg:

 – hovedretningslinjen for det statistikkarbeidet som skal utføres i løpet av denne femårsperioden innenfor hvert 
enkelt område av politikken og de særskilte handlingsplanene som er påtenkt, herunder planlagte rettsakter,

 – de områdene av statistikkarbeidet som utgjør grunnlaget for politikken under vedkommende avdeling i 
henhold til områdene for statistikkarbeidet som er definert i den virksomhetsbaserte forvaltningsrammen.

2.  Gjennomføringsstrategier

 a)  Mål

 De mål som er fastsatt i Eurostats forretningsplan, vil underbygge gjennomføringen av arbeidsprogrammet, 
som skal utføres idet det tas hensyn til prinsippet om kostnadseffektivitet fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) 
nr. 322/97. Disse målene er:

 – Eurostat skal stå til tjeneste for Kommisjonen,

 – Eurostat skal stå til tjeneste for andre europeiske institusjoner og eksterne brukere,

 – Eurostat skal bidra til å opprettholde og videreutvikle det europeiske statistikksystem,

 – Eurostat skal fremme personalets motivasjon og tilfredshet,

 – Eurostat skal bedre kvaliteten på sine varer og tjenester,

 – Eurostat skal øke produktiviteten internt.

 b)  Utarbeiding av statistikk

 Sammen med sine partnere i ESS vil Eurostat innføre produksjonsprosesser som sikrer at europeisk statistikk 
holder den kvalitet som er nødvendig for å forvalte Den europeiske unions politikk. Det vil bli lagt særlig vekt 
på statistikk for euroområdet.

 Eurostat og partnerne i ESS vil fortløpende granske EUs og de enkelte statenes statistiske opplysninger for å 
sikre at de oppfyller de faktiske behovene i forbindelse med både fellesskapspolitikk og nasjonal politikk og 
at det ikke skal være noen motsetning mellom disse to aspektene.

 c)  Effektiv gjennomføring

  Kommisjonen vil fortsette å vurdere sine arbeidsmetoder for å sikre at ressursene utnyttes så effektivt som 
mulig. Det kan være hensiktsmessig at visse oppgaver på statistikkområdet utføres og følges opp av et 
forvaltningsorgan. Før et slikt organ kan opprettes vil det bli foretatt en omfattende analyse i samsvar med 
Rådets og Kommisjonens bestemmelser om slike organer. Partnerne i ESS vil bli rådspurt av Komiteen for 
statistikkprogrammet og bli holdt fullt underrettet om denne prosessen.
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 d)  Budsjettmidler til gjennomføring av programmet

 De budsjettmidler som i henhold til dette program avsettes til statistiske opplysninger, kommer inn under den 
årlige budsjettbehandlingen, uten at dette berører de budsjettmidler som avsettes i henhold til andre rettsakter. 
Midlene vil bli anvendt til:

 – utarbeiding av statistikk som fastsatt i forordning (EF) nr. 322/97, herunder utvikling og vedlikehold av 
statistikkinformasjonssystemer og tilhørende nødvendig infrastruktur,

 – tilskudd til partnerne i ESS (Eurostat planlegger å inngå rammeavtaler med slike partnere),

 – faglig og administrativ bistand samt andre støttetiltak.

3.  Prioriteringer

 Prioriteringene for statistikkarbeidet fastsettes etter fire ulike kategorier virksomhet.

 a)  Behov i forbindelse med Fellesskapets politikk

  Statistikkbehovene på de viktigste områdene av fellesskapspolitikken fastsettes fortløpende av Kommisjonen 
og kan sammenfattes slik:

  – Den økonomiske og monetære union: all statistikk det er behov for i forbindelse med ØMUs tredje fase 
og stabilitets- og vekstpakten,

  – utvidelsen av EU: å innlemme de statistiske indikatorene som er av avgjørende betydning for tiltredelses-
forhandlingene og for å integrere søkerstatene i ESS,

  – konkurranseevne, bærekraftig utvikling og den sosiale dagsorden: særlig statistikk over arbeidsmarkedet, 
miljøet, tjenester, levevilkår, migrasjon og e-Europa,

  – åpen samordning: utarbeiding av indikatorer og tilhørende statistikk, som bygger på forbedrede metoder 
og harmoniserte resultater, i samsvar med det mandat som Det europeiske råd har gitt.

 b)  Viktige prosjekter

  Omfatter de viktigste arbeidsområdene som er nødvendige for å sikre at systemet virker. Disse områdene vil 
bli underlagt en formell prosjektstyring på følgende måte:

 – Infrastrukturarbeid

  Styrking av det europeiske statistikksystems stilling i et mer fullstendig og utvidet Europa. Det vil bli 
truffet ulike tiltak for å fremme samarbeidet mellom nasjonale statistikkontorer og Eurostat. De vil 
særlig bygge på at opplysninger utveksles mellom nasjonale statistikkmyndigheter, at medlemsstatene 
spesialiserer seg på noen særskilte områder og at statististiske undersøkelser gjennomføres på en smidig 
måte for å imøtekomme europeiske og nasjonale behov.

  Utvikling av et system som er i stand til å imøtekomme økende behov innenfor politikken og samtidig 
fremme dialog mellom statistikere og politiske beslutningstakere for å sikre smidig respons og relevante 
statistikkprodukter.

  Utvikling av teknologisk infrastruktur på kommisjons- og medlemsstatsplan skal sikre større produktivitet, 
minsket svarbyrde og lettere brukertilgang til statistiske opplysninger.

  Eurostats deltaking i initiativene e-Kommisjonen og e-Europa samt det europeiske statistikksystems 
tilgang til forsknings- og utviklingsprogrammer og programmet for telematisk datautveksling mellom 
forvaltninger vil sikre samarbeid og synergi mellom Fellesskapets innsats og den nasjonale innsatsen.

  Kvalitetssikring og et vitenskapelig grunnlag for fellesskapsstatistikken vil bli resultatet av det nære 
samarbeidet mellom statistikere innenfor forvaltning og forskning.

 – Særskilte prosjekter

  Statistikk over den nye økonomien, herunder områder som informasjonssamfunnet og nyskaping.

  Statistikk over forskning og utvikling, herunder referansemåling av nasjonal FTU-politikk.

  Konjunkturstatistikk.

  Indikatorer til støtte for politikk for en bærekraftig utvikling.

  Sosial utstøting og fattigdomsindikatorer.
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 c)  Statistisk underlag for Fellesskapets nåværende politikk

  Omfatter fortsettelse av statistikkvirksomheten som danner grunnlaget for Fellesskapets nåværende politikk på 
områder som landbruk, regionpolitikk og handel med tredjestater.

 d)  Andre områder

  For Fellesskapets politikk er det også nødvendig med statistiske opplysninger på områder som ikke er nevnt 
ovenfor.

  For virksomheten på de prioriterte områdene har enkelthetene med hensyn til arten og omfanget av opp- 
lysningene som skal samles inn hovedsakelig blitt utarbeidet i fellesskap av Eurostat og medlemsstatene  
innenfor rammen av Komiteen for statistikkprogrammet og Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalanse- 
statistikk. Dette følger reglene fastsatt i rådsforordningen om fellesskapsstatistikker og er i samsvar med godkjente  
prinsipper for slike beslutninger om arbeidsledelse.

4.  Nærhetsprinsippet

Det rettslige grunnlaget for dette er:

 1. Beslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps 
statistikkprogram

 2. Rådsforordning (EF) nr. 322/97

 3. Kommisjonsbeslutning 97/281/EF av 21. april 1997 om Eurostats rolle med hensyn til utarbeiding av fellessk
apsstatistikker(1).

 Eurostat har ansvaret for å sikre leveringen av fellesskapsstatistikker som imøtekommer EUs politiske behov. 
Eurostat kan utføre denne oppgaven bare i samarbeid med statistikkmyndighetene i medlemsstatene. Derfor er 
virksomheten alltid basert på det grunnleggende nærhetsprinsippet. Dette innebærer samarbeid med en rekke 
organer, men først og fremst med de nasjonale statistikkontorene i EUs medlemsstater.

5.  Avveining mellom behov og ressurser

 Fellesskapets statistikksystem må sørge for likevekt mellom behovet for opplysninger til bruk for Fellesskapets 
politikk og de ressurser som er nødvendige både på fellesskapsplan og på nasjonalt og regionalt plan for å 
framskaffe opplysningene. Det er særlig viktig å framskaffe de nødvendige ressurser på nasjonalt plan for å kunne 
møte behovene for statistiske opplysninger i forbindelse med EUs politiske beslutninger. Det er også viktig å 
bevare tilstrekkelig smidighet slik at de nasjonale myndighetene kan benytte de mest kostnadseffektive løsningene 
for å oppfylle Fellesskapets behov for statistiske opplysninger. 

 For å støtte en strategi som bygger på en balansert prioritering, bør den årlige programplanleggingen omfatte en 
fortløpende vurdering av om det fortsatt er behov for eksisterende fellesskapsstatistikker, slik at det blir klart hvilke 
som kan innskrenkes eller avsluttes. Dette må skje i nært samarbeid med de viktigste brukerne av statistikken og 
er viktig å ta hensyn til ved innføring av nye initiativer på statistikkområdet.

 Dette vedlegg inneholder en oversikt over de samlede behov for statistiske opplysninger som grunnlag for 
Fellesskapets politikk. Innenfor rammen av en samlet forvaltning av ressursene fastsettes prioriteringene av de 
ulike delene av statistikkvirksomheten innenfor rammen beskrevet ovenfor.

DET FEMÅRIGE STATISTIKKPROGRAM: MÅL OG TILTAK

UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION

Statistikkbehov

Det forventes at tiltredelsesforhandlingene vil bli avsluttet med en tiltredelsestraktat for et visst antall søkerstater i 
løpet av programmets gyldighetstid 2003-2007. For å kunne følge opp og eventuelt fullføre disse forhandlingene må 
Kommisjonen kunne råde over en fullstendig samling av pålitelige statistikker som metodisk er sammenlignbare med 
statistikkene fra medlemsstatene i Den europeiske union. Unionen vil da stå overfor to ulike utfordringer:

– å innlemme eventuelle nye medlemmer i fellesskapsordningene, herunder f.eks. budsjettene for egne midler og 
strukturfondene og alle andre emneområder og programmer,

– å fortsette med å forberede resten av søkerstatene og å hjelpe dem med å overholde Fellesskapets regelverk fullt 
ut.

(1) EFT L 112 av 29.4.1997, s. 56.
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I begge tilfeller bør de store kravene som stilles til søkerstatenes utarbeiding av statistikk, som skal kontrolleres og 
spres gjennom Eurostat, ikke undervurderes. Grunnleggende økonomisk statistikk er naturligvis uunnværlig, herunder 
fordelingen av BNP på de enkelte sektorer og regioner, befolkning og sysselsetting. Andre nøkkelområder er statistikk 
som måler gjennomføringen av det indre marked, dvs. virksomhet med virkninger på tvers av landegrensene som 
varehandel, handel med tjenester og etableringsadgang, betalingsbalanse, kapitalstrømmer, bevegelighet for personer 
(vandrearbeidere, migrasjon, asylsøkere osv.), industriproduksjon og industristruktur i forhold til kapasitet osv. I almin-
nelighet skal statistikkproduksjonen støtte opp om den berørte EU-politikk, herunder behov som oppstår gjennom Den 
monetære union. Det er dessuten behov for statistikk i sektorer som er følsomme i forbindelse med tiltredelsesfor- 
handlingene, og som gjelder viktige områder av EUs politikk som landbruk, transport, regioner og miljø.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

– å styrke innsamlingen av harmoniserte opplysninger til bruk ved forhandlinger og til formål innenfor EU,

– å fortsette bistanden til søkerstatene og nye medlemmer for å bedre deres statistikksystemer slik at de oppfyller 
Fellesskapets krav, herunder at de underrettes raskt om eventuelt nytt fellesskapsregelverk.

AV D E L I N G  I

Fritt varebytte

Statistikkbehov

Da det indre marked trådte i kraft i 1993, ble det innført et system for statistisk måling av varehandelen mellom 
medlemsstatene (Intrastat), noe som minsket byrden for opplysningsgiverne og dermed bedre dekket Den økonomiske 
og monetære unions behov. Byrden har imidlertid minsket bare i begrenset grad som følge av de nasjonale myndigheters 
og mange yrkessammenslutningers ønske om å bevare et system med detaljert statistikk over handelen innenfor 
Fellesskapet som er forenlig med statistikken over handelen med tredjestater.

I samsvar med den strategiplan som ble godkjent av Eurostat og medlemsstatene i 1999, vil nye tilpasninger til systemet 
bli undersøkt og prøvd før en eventuell reform av regelverket. Det nye systemet bør derfor være konsentrert om å gi 
resultater som dekker Fellesskapets behov og oppfyller strenge kvalitetskrav med hensyn til dekning, pålitelighet og 
tilgjengelighet. Innholdet av resultatene bør defineres slik at de nåværende kravene forenkles, idet det tas hensyn til 
hvordan behovene utvikler seg etter som den europeiske integrasjonen skrider fram. Det vil også bli truffet tiltak for å 
gjøre statistikken over import- og eksportpriser mer pålitelig slik at konkurranseevnen for produkter innenfor Unionen 
kan måles mer effektivt.

Parallelt med dette vil de mulige følgene av overgangen til et felles merverdiavgiftssystem bli analysert ved en 
vurdering av de forvaltningsmessige og statistiske opplysningskildene som kan brukes som referanse, idet det vil bli 
prioritert å opprettholde forbindelsen med merverdiavgiftssystemet og bruken av det alminnelige foretaksregister.

Oppsummering

Ved avslutningen av femårsprogrammet vil Kommisjonen ha tilpasset og forbedret systemene for statistisk måling av 
varehandelen mellom medlemsstatene og med tredjestater, idet det tas hensyn til utviklingen i informasjonskravene 
samt det økonomiske og forvaltningsmessige miljø.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING I
FRITT VAREBYTTE

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 53  Varehandel

Andre viktige områder 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet

45  Energi

48  Transport

64  Planteproduksjon

65  Husdyrproduksjon
66  Statistikk over landbruksbasert industri
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AV D E L I N G  I I

Landbruk

Statistikkbehov

Landbruk

Den felles landbrukspolitikk opptar i dag nærmere halvparten av Fellesskapets budsjett. Kommisjonen har derfor 
en stor oppgave i forbindelse med den felles landbrukspolitikk når den som vanlig utformer, overvåker, vurderer og 
tilpasser politikken. Kommisjonen har også fått tildelt utstrakt myndighet i forbindelse med den løpende forvaltning av 
landbrukspolitikken. Den viktigste oppgaven i femårsperioden 2003-2007 vil som i programmet for 1998-2002 være å 
forvalte denne store samlingen av statistikker og å foreta det nødvendige vedlikehold. Miljødimensjonen vil fortsatt bli 
viet særlig oppmerksomhet ved at det blir utarbeidet statistikk som er nødvendig for å analysere forbindelsen mellom 
landbruk og miljø, bl.a. forbedring av statistikken over bruk av gjødsel og plantevernmidler, økologisk landbruk og 
tiltak for å bevare det biologiske mangfold og bosetting i landdistriktene.

Forvaltningsrammen for den tekniske handlingsplan for forbedring av landsbruksstatistikkene (TAPAS-planen) 
utgjør en felles metode med innsynsmulighet for å oppnå en stadig bedre bruk av de nasjonale ressursene og 
fellesskapsressursene som er til rådighet ved utarbeiding av landbruksstatistikk. Den statistikken som utarbeides vil bli 
brukt i større omfang (f.eks. modellberegning, direkte tilgang for medlemsstatene og europeiske institusjoner).

To framtidsrettede oppgaver vil bli påbegynt. Landbruksstatistikk vil bli definert slik at den oppfyller den felles 
landbrukspolitikks behov om sju til ti år, idet det tas hensyn til hvordan den felles landbrukspolitikk kan bli endret som 
følge av reformer som resultat av «Agenda 2000». Arbeidet med opplysninger om landbruk og miljø vil også fortsette. 
Særlig vil arbeidet fortsette med indikatorer på i hvilken grad det er tatt miljøhensyn i den felles landbrukspolitikk 
samt med operasjonelle landskapsindikatorer. Det økende behov for opplysninger om forbruker-/velferdsaspektene 
ved landbruket og det statistiske underlag for den del av den felles landbrukspolitikk som gjelder utvikling av 
landdistriktene, vil også bli viet særlig oppmerksomhet. Konklusjonene av den omfattende uavhengige gjennomgåelsen 
av det nåværende system vil bli brukt til å tilpasse samlingen av Fellesskapets landbruksstatistikker slik at de er i stand 
til å oppfylle nye eller endrede behov. Den andre oppgaven er å sørge for en regelmessig strøm av sammenlignbare 
opplysninger fra offisielle kilder til samtlige søkerstater.

Skogbruk

På dette området vil oppmerksomheten særlig bli rettet mot å fortsette og forbedre arbeidet med internasjonale 
organisasjoner, framfor alt for å utvikle skogbruksstatistikker av bedre kvalitet, herunder særlige kriterier og indikatorer 
som er nødvendige for miljøstyring og bærekraftig skogsforvaltning. Parallelt med dette er det også behov for å utvikle 
opplysninger om bærekraftig forvaltning av treindustrien. Ved utviklingen av dette arbeidet vil det bli nødvendig å ta 
hensyn til følgene av Bonn-avtalen innenfor rammen av Kyoto-avtalen.

Fiskeri

Den framtidige utviklingen innen den felles fiskeripolitikk vil dreie seg om å innlemme de ulike elementene, fra biologi 
til ressurser, gjennom bedret overvåking av fiskefartøyenes virksomhet. Det er ikke sannsynlig at disse tiltakene vil 
føre til økt etterspørsel etter data, og hovedinnsatsen i de kommende årene vil dreie seg om å konsolidere og bedre 
datastrømmen (fullstendighet, aktualitet, sammenheng, sammenlignbarhet og tilgjengelighet) på grunnlag av det 
nåværende regelverk.

De sosiale og økonomiske følgene av å begrense fiskefartøyenes virksomhet og redusere størrelsen på EUs fiskeflåte, 
fører til økt etterspørsel etter data om parametrer for vurdering av den sosiale og økonomiske situasjon. Denne 
utviklingen forventes å være et viktig element i reforhandlingen av den felles fiskeripolitikk i 2002. Eurostat vil 
følge disse forhandlingene nøye for å sikre at dets fiskeristatistikkprogram fortsatt avspeiler den felles fiskeripolitikks 
databehov.

Oppsummering

I løpet av programperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

– å anvende den tekniske handlingsplanen for forbedring av landbruksstatistikken (TAPAS-planen) for gradvis 
å forbedre nåværende landbruksstatistikk, særlig med hensyn til kvalitet, sammenlignbarhet, effektivisering, 
forenkling og aktualitet,

– å planlegge utviklingen av landbruksstatistikken med sikte på å oppfylle den felles landbrukspolitikkens framtidige 
statistikkbehov,

– å opprette indikatorer for bedre integrering av miljøhensyn i den felles landbrukspolitikk og informasjon om 
forbruker-/velferdsaspektene ved landbruket,

– å bistå ved utarbeidingen av sammenlignbare data i de statene som søker om medlemskap i Den europeiske 
union,

– å styrke, forbedre og utvide skogbruksstatistikken (indikatorer),

– å styrke og forbedre kvaliteten på fiskeristatistikken.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING II
LANDBRUK

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 61  Arealbruk og landskap
62  Landbruksstrukturer

63  Økonomisk landbruksstatistikk

64  Planteproduksjon

65  Husdyrproduksjon

66  Statistikk over landbruksbasert industri

67  Samordning og reform av landbruksstatistikken

68  Skogbruksstatistikk

69  Fiskeristatistikk

Andre viktige områder 53  Varehandel
70  Bærekraftig utvikling

72  Regional statistikk
74  Geografiske og lokale opplysninger

AVDELING III

Fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital

Statistikkbehov

EUs betalingsbalansestatistikk gir ganske detaljerte opplysninger om handel med tjenester og direkte investeringer. 
Det utarbeides for tiden statistikk over utenlandske datterforetaks handel. Selv om all denne statistikken utarbeides 
hovedsakelig som et svar på Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) og derfor for å gi opplysninger om 
transaksjoner med stater utenfor Fellesskapet, anser medlemsstatene det som vesentlig at det fortsatt utarbeides en 
nasjonal betalingsbalanse (som derfor omfatter strømmene innenfor EU) selv innenfor rammen av Den økonomiske 
og monetære union. For tiden dekker statistikken som produseres både handel med stater utenfor og innenfor EU 
og oppfyller dermed det indre markeds behov. Det er imidlertid en fare for usikkerhet i forbindelse med disse 
opplysningene. Dessuten er systemene for innsamling av opplysninger om betalingsbalansen for tiden under 
omstrukturering (se avdeling VII). Kommisjonens behov på dette området må derfor vurderes på nytt og omdefineres.

Det vil bli innført et system med globaliseringsindikatorer. Nye statistikkredskaper som bygger på datautveksling 
mellom de nasjonale statistikkontorene og på innsamling av opplysninger på europeisk plan, vil bli brukt som grunnlag 
for utviklingen på dette området.

Kartleggingen og overvåkingen av utenlandske datterforetak (FATS) vil gjøre det mulig å måle europeiseringen og 
internasjonaliseringen av produksjonssystemene.

Statistikkene vil i stadig større grad ha som mål å analysere bærekraftig turisme i forbindelse med bærekraftig utvikling, 
ved at det utarbeides satellittregnskaper.

Rådsvedtaket om statistikk på det audiovisuelle området må gjennomføres. Eurostat vil dermed fortsette å styrke det 
arbeidet som ble påbegynt allerede i 1999 for å opprette en fellesskapsinfrastruktur for statistiske opplysninger om 
industri og markeder innenfor den audiovisuelle sektor og tilhørende sektorer. Dessuten må det utarbeides et rettslig 
grunnlag for telekommunikasjonsstatistikken.

Et smidig og tilpasningsdyktig system for innsamling av opplysninger om indikatorer for informasjonssamfunnet vil i 
samsvar med Rådets prioriteringer etter hvert bli innført på grunnlag av eksisterende eller nye undersøkelser.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

– å utvikle et stabilt og fleksibelt sett globaliseringsindikatorer,

– å utvikle et stabilt og fleksibelt sett indikatorer for informasjonssamfunnet, herunder audiovisuelle tjenester,

– å fortsette med å utvikle satellittregnskaper på området turisme.



17.11.2005 Nr. 58/263EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING III
FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER, TJENESTER 
OG KAPITAL

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
48  Transport

49  Informasjonssamfunnet

50  Turisme

54  Handel med tjenester og betalingsbalanse

Andre viktige områder 57  Statistikk for konjunkturanalyse
70  Bærekraftig utvikling
71  Miljøstatistikk

AVDELING IV

Visa, asyl, innvandring og annen politikk i forbindelse med fri bevegelighet for personer

Statistikkbehov

Da Amsterdam-traktaten trådte i kraft 1. mai 1999, ble Fellesskapet gitt myndighet på innvandrings- og asylområdet. 
På anmodning fra Det europeiske råd framla Kommisjonen i november 2000 to meldinger for å sette i gang en debatt 
i Fellesskapet om de langsiktige aspektene ved en felles EU-politikk. Begge meldingene omhandler spørsmålet 
om statistikk i dette perspektivet. I meldingen om en innvandringspolitikk for Fellesskapet(1) understrekes det 
at det trengs flere opplysninger om migrasjonsstrømmer og -mønstre inn i og ut av EU. I meldingen om asyl(2) 
fastslås det at opprettelse og gjennomføring av en felles europeisk asylordning krever en dyptgående analyse av 
migrasjonsstrømmenes omfang og opprinnelse samt av kjennetegnene ved søknadene om beskyttelse og svarene på 
dem. Utvidelsen av Unionen og utviklingen av samarbeidet med statene i Middelhavsområdet vil bare ytterligere øke 
behovet for statistiske opplysninger på disse områdene.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen:

– utvikle en mer standardisert nomenklatur på innvandrings- og asylområdet sammen med nasjonale myndigheter,

– øke omfanget av og kvaliteten på statistikk på dette området for å oppfylle de opprinnelige krav som er fastsatt i 
Kommisjonens meldinger om emnet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IV
VISA, ASYL, INNVANDRING OG ANNEN POLITIKK 
I FORBINDELSE MED FRI BEVEGELIGHET FOR 
PERSONER

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 31  Befolkning

AVDELING V

Transport

Statistikkbehov

En transportstatistikk for Fellesskapet er nødvendig som grunnlag for den felles transportpolitikk (artikkel 70-80) og 
transportdelen av de transeuropeiske nett (TEN) (artikkel 154-156).

(1) Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om en innvandringspolitikk for Fellesskapet av 22. november 2000 
(KOM(2000) 757 endelig utgave).

(2) Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet «På vei mot en felles framgangsmåte for asyl og en ensartet status som 
gjelder i hele Unionen for personer som får innvilget asyl» av 22. november 2000 (KOM(2000) 755 endelig utgave).
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Transport er også en viktig del av Fellesskapets regional- og miljøpolitikk (se avdeling XVII og XIX), og det må rettes 
særlig oppmerksomhet mot indikatorer for bærekraftig utvikling.

Fellesskapsstatistikkene bør utgjøre et omfattende transportinformasjonssystem som inneholder opplysninger om 
gods- og passasjerstrømmer, infrastruktur, materiell, trafikkstrømmer, personmobilitet, sikkerhet, energiforbruk og 
miljøvirkninger samt data om transportkostnader og -priser og transportforetak. Et viktig mål vil være å endre balansen 
mellom transportmåter, slik at jernbane- og nærskipsfart veier tyngre enn veitransport, og på den måten fjerne den 
nåværende koplingen mellom økonomisk vekst og økt veitrafikk. Det vil bli nødvendig med bedre statistikk over 
fordelingen mellom ulike transportmåter slik at den dekker både passasjerer og gods, omfatter alle transportmåter og 
øker dataenes aktualitet.

Åpningen av transportmarkedene for konkurranse vil gjøre det nødvendig med objektive statistiske opplysninger 
for å overvåke utviklingen på disse markedene og for å vurdere følgene av denne utviklingen for sysselsettingen og 
arbeidsvilkårene i transportforetakene og for disse foretakenes økonomiske levedyktighet. Den vil også øke behovet 
for statistiske indikatorer som gjelder sikkerhet og kvalitet på tjenester. Markedsutviklingen vil gjøre det nødvendig 
å samle inn statistiske opplysninger om godstransport som dreier seg mindre om enkelte transportmåter, men som gir 
opplysninger om hele transportkjeden med ulike transportsystemer og om godstransport fra et markedssynspunkt.

Å overvåke forholdet mellom transport og miljø vil være en vesentlig drivkraft for å bedre transportopplysningenes 
kvalitet og dekning på alle områder. Det vil også medføre visse særlige behov for ytterligere opplysninger, for 
eksempel om personmobilitet og om transportmateriell. Det vil bli behov for å dekke den økende etterspørselen etter 
trafikkopplysninger uttrykt i kjøretøykilometer for alle transportmåter, ettersom de har betydning for overvåkingen av 
trafikktettheten og av gassutslippene.

De fortsatt store investeringene i europeisk transportinfrastruktur, og særlig i transeuropeiske nett, vil skape særlige 
behov for statistikk over infrastruktur og markedsutvikling. Det transeuropeiske nett vil sammen med Fellesskapets 
regionpolitikk fortsatt skape behov for mer detaljerte geografiske opplysninger om transportnett- og strømmer, som bør 
anses som en integrert del av det overordnede transportinformasjonssystem.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

– å fullføre Fellesskapets transportstatistikks dekning av alle transportmåter og alle typer opplysninger,

– å fortsette å tilpasse og eventuelt fullføre det rettslige grunnlaget for transportstatistikken,

– å fremme innsamlingen av ytterligere statistikk over transportkjeder med ulike transportsystemer samt de 
utfyllende opplysningene som er nødvendige for å overvåke integreringen av miljøhensyn i transportpolitikken 
(TERM-ordningen).

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING V
TRANSPORT

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 48  Transport
72  Regional statistikk

Andre viktige områder 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
45  Energi

49  Informasjonssamfunnet

50  Turisme

53  Varehandel

61  Arealbruk og landskap

70  Bærekraftig utvikling

71  Miljøstatistikk
74  Geografiske og lokale opplysninger
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AVDELING VI

Felles regler om konkurranse, skatte- og avgiftsspørsmål og lovtilnærming

Det er ikke behov for noe direkte statistikkprogram. Statistiske opplysninger for denne avdeling fås etter behov fra 
opplysninger og indikatorer som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger i programmet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VI
FELLES REGLER FOR KONKURRANSE, SKATTE- 
OG AVGIFTSSPØRSMÅL OG LOVTILNÆRMING

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 32  Arbeidsmarked
53  Varehandel

Andre viktige områder 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
45  Energi

48  Transport

49  Informasjonssamfunnet

63  Økonomisk landbruksstatistikk

64  Planteproduksjon

65  Husdyrproduksjon
66  Statistikk over landbruksbasert industri

AVDELING VII

Økonomisk politikk og penge- og valutapolitikk

Statistikkbehov

Gjennomføringen av Den økonomiske og monetære union krever en svært nøye statistisk overvåking for å støtte 
samordningen av den makroøkonomiske politikken og de pengepolitiske funksjonene i Det europeiske system av 
sentralbanker. Stabilitets- og vekstpakten medfører nye statistikkrav. I mellomtiden er det fortsatt viktig å måle graden 
av økonomisk tilnærming mellom medlemsstatene.

For å kunne levere statistikker med den bredde, sammenlignbarhet, aktualitet og hyppighet som er nødvendig for å 
samordne den makroøkonomiske politikken og støtte det europeiske system av sentralbankers valutapolitiske oppgaver, 
vil arbeidet med konjunkturindikatorer for etterspørsel, produksjon, arbeidsmarked, priser og kostnader bli videreført. 
Nye  metoder (f.eks. hurtigberegning, korttidsprognoser osv.) vil bli anvendt for å gi bedre service til dem som 
analyserer konjunkturutviklingen. Dette arbeidet vil utfylle videreutviklingen av monetære og finansielle indikatorer.

Innenfor rammen av handlingsplanen for EMUs statistiske behov er det nødvendig at opplysningenes aktualitet og 
dekning stadig forbedres. Beregning av aggregater for euroområdet på kortest mulig tid vil kreve at det utarbeides 
kvartalsvise nasjonalregnskaper til rett tid og at det foretas hurtigberegninger. Dessuten vil det bli nødvendig med et 
omfattende arbeid for å få den institusjonelle sektorens kvartalsvise ikke-finansielle regnskaper og finansregnskaper 
helt i samsvar med årsregnskaper og kortsiktige offentlige finanser. Forespørsler om opplysninger om motparten i 
finansregnskapene, som viser forholdet «fra hvem til hvem» mellom sektorer, er et viktig verktøy for å analysere penge- 
og valutapolitikken. Disse opplysningene vil bli innsamlet trinnvis i løpet av femårsprogrammet.

Den viktigste hendelsen i denne programperioden (2003-2007) forventes å bli utvidelsen av EU fra 15 til 20 medlemmer 
eller flere. Dette vil medføre et omfattende arbeid for de nye medlemmene som skal skaffe opplysninger, og for 
Eurostat, som skal validere dem. For å støtte Kommisjonens utvidelsespolitikk fullt ut, vil bistanden til søkerstatene bli 
fortsatt og videreutviklet for å sikre opplysningenes tilgjengelighet, kvalitet, aktualitet og sammenlignbarhet.

For alle medlemsstater vil det bli rettet økt oppmerksomhet mot opplysningenes kvalitet, både med hensyn til faste 
priser og markedspriser. En administrativ bruk, egne midler basert på bruttonasjonalprodukt, vil utgjøre 60 % av 
EUs budsjett. Oppgaven vil for en stor del bestå i å fortsette og utfylle den innsatsen som er gjort for å harmonisere 
statistikken over kriteriene for økonomisk tilnærming. Målet om å opprettholde prisstabiliteten (traktatens artikkel 105) 
og skaffe opplysninger om Den europeiske sentralbanks penge- og valutapolitikk i euroområdet innebærer at kvaliteten 
på de harmoniserte konsumprisindeksene (HKPI) i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 
om harmoniserte konsumprisindeksar(1), bør opprettholdes og ytterligere forbedres. HKPI-metodene skal gjøres ferdige 
og forbedres innenfor rammen av ovennevnte rådsforordning om harmoniserte konsumprisindekser.

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.
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Overvåkingen av budsjettsituasjonen og av statsgjelden (traktatens artikkel 104 og stabilitets- og vekstpakten 
som ble vedtatt i Dublin) vil bli foretatt på grunnlag av regnskaper fra den offentlige forvaltning utarbeidet etter 
metodene i ESA 95, godkjent ved rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og 
regionalregnskapssystem i Fellesskapet(1). Harmoniseringen og sammenlignbarheten vil bli overvåket nøye for å 
skaffe institusjonenes beslutningstakere sammenlignbare statistikkdokumenter av høy kvalitet slik at bedømmelsen av 
budsjettsituasjonen i den enkelte medlemsstat ikke foretas på feilaktig grunnlag.

Overvåkingen av den økonomiske utviklingen i medlemsstatene, som fastsatt i traktatens artikkel 99, øker behovet for 
å gjennomføre fullt ut det nåværende overføringsprogrammet for nasjonalregnskapsopplysninger i henhold til ESA 95-
forordningen, særlig med hensyn til aktualitet og dekning, og etter hvert utvide det til å omfatte nye områder gjennom 
revisjon og utvidelse av gjeldende regelverk.

Arbeidet med å utarbeide de viktigste regnskapsaggregatene uttrykt i kjøpekraftspariteter vil bli videreført. 
Revisjonsarbeidet med hensyn til metodene for kjøpekraftspariteter for å gjøre resultatene mer pålitelige til bruk ved 
sammenlignende analyser, som ble innledet under det forrige femårsprogrammet, bør avsluttes ved at det vedtas en 
rådsforordning om kjøpekraftspariteter.

Opprettelsen av Den økonomiske og monetære union får betydelige følger for betalingsbalansestatistikken. Særlig 
viktige er terskelverdiene for innberetning, som dersom de endres slik det nå er planlagt, vil kreve et betydelig 
utviklingsarbeid for å sikre at kvaliteten på disse opplysningene kan opprettholdes. Mange medlemsstater (særlig 
medlemsstater der bankenes datainnberetning er hovedkilden for oppstilling av betalingsbalansen) reviderer for tiden 
sine systemer for innsamling av betalingsbalanseopplysninger for å tilpasse seg de nye vilkårene. I årene som kommer 
vil arbeidet bli videreført for å sikre at medlemsstatene fortsatt forsyner EU-institusjonene og ESB med relevante data 
av god kvalitet, særlig om handel med tjenester, direkte investeringer i/fra utlandet og utenlandske datterselskapers 
handel. Innsamling (og analyse) av data fra søkerstatene vil også bli prioritert. Flere av Kommisjonens kontorer har 
bruk for disse opplysningene, særlig de som arbeider med økonomisk overvåking, handelspolitikk og forbindelser med 
tredjestater.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

– å videreføre den utvikling og utarbeiding av statistikk innenfor rammen av Den økonomiske og monetære unions 
handlingsplan som er nødvendig for å samordne den makroøkonomiske politikken, føre den monetære politikken, 
gjennomføre stabilitets- og vekstpakten og fortsette å vurdere den økonomiske tilnærmingen,

– å intensivere gjennomføringen av ESA 95-forordningen,

– å revidere systemet for innsamling av betalingsbalansestatistikk.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VII
ØKONOMISK POLITIKK OG PENGE- OG 
VALUTAPOLITIKK

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 32  Arbeidsmarked
40 Årlige nasjonalregnskaper

41 Kvartalsregnskaper

42  Finansregnskaper

44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet

52  Penger og finans

54  Handel med tjenester og betalingsbalanse

55  Priser

57  Statistikk for konjunkturanalyse

Andre viktige områder 53  Varehandel

(1) EFT L 310 av  30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 av 28.2.2002, s. 1).
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AVDELING VIII

Sysselsetting

Statistikkbehov

Utviklingen av EUs arbeidsmarkedsstatistikk vil være preget av følgende politiske prosesser: utvidelsen av EU, 
europeisk sysselsettingsstrategi, Den økonomiske og monetære union og referansemålingsundersøkelsen (der struktur-
indikatorer skal framlegges for Det europeiske råd hver vår).

Arbeidsmarkedsstatistikk reguleres for en stor del av EU-forordninger. Søkerstatene vil derfor før 2003 ha nådd langt 
med hensyn til å oppfylle EU-kravene. I tidsrommet 2003-2007 vil utfordringen være å sikre at alle krav oppfylles fullt 
ut, at data overføres regelmessig og at man holder tritt med utviklingen.

Ved å fastsette nye mål for sysselsettingsprosenten som skal nås i 2005 og 2010, har Det europeiske råd økt behovet 
for å overvåke gjennomføringen av den europeiske sysselsettingsstrategien, og særlig den årlige gjennomføringen av 
retningslinjene for sysselsettingen. Overvåkingen vil omfatte en kontroll av gjennomføringen av den løpende arbeid
skraftundersøkelsen og tilpasningen av listen over variabler. Overvåkingen vil kreve hyppigere og mer fullstendige 
statistikker for å kunne måle kjønnsskillet (særlig lønnsforskjeller i all økonomisk virksomhet) og ulikhetene med 
hensyn til kvalifikasjoner. Dette vil omfatte strukturstatistikker over lønn samt studier av gjennomføringen av en 
undersøkelse om ledige stillinger i Fellesskapet.

I et så stort område som ØMU er arbeidskraftkostnadsutviklingen den viktigste mulige kilde til inflasjonspress og må 
derfor overvåkes ved hjelp av konjunkturstatistikk av høy kvalitet. Gjennomføringen av forordningen om arbeidskraft-
kostnadsindeksen og den fortløpende forbedringen av konjunkturstatistikken over arbeidskraftkostnader er ytterst 
viktig, samt bedret måling av arbeidsproduktiviteten (som innebærer en bedre serie om arbeidsvolum).

Oppsummering

– gjennomføring av en løpende arbeidskraftundersøkelse med kvartalsresultater i alle medlemsstater,

– harmonisering av en del av spørreskjemaene,

– innsamling/analyse av resultatene av lønnsstrukturundersøkelsen i 2002,

– gjennomføring av arbeidskraftkostnadsundersøkelsen for 2004 som omfatter NACE M-N-O,

– fullstendig gjennomføring av rådsforordningen om arbeidskraftkostnadsindeksen,

– gjennomføring av lønnsstrukturundersøkelsen for 2006,

– utforming av et system for europeisk arbeidskraftkostnadsstatistikk.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VIII
SYSSELSETTING

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 32 Arbeidsmarked
33  Utdanning

35  Helse og sikkerhet

36  Inntektsfordeling og levekår

37  Sosialomsorg

Andre viktige områder 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
49  Informasjonssamfunnet

50  Turisme
63  Økonomisk landbruksstatistikk

AVDELING IX

Felles handelspolitikk

Statistikkbehov

I henhold til traktatens artikkel 133 har Kommisjonen ansvar for å føre forhandlinger om handelsavtaler med 
tredjestater. Dette omfatter avtalene om handel med tjenester (GATS). For dette formål er opplysninger av høy kvalitet 
avgjørende.
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I årene som kommer fortsetter arbeidet med å sikre at opplysninger om handel med tjenester over landegrensene 
(oppdelt både geografisk og i komponenter), direkte investeringer i/fra utlandet og utenlandske datterselskapers handel, 
holder den kvalitetsstandard, det detaljnivå og den grad av harmonisering som kreves av de av Kommisjonens kontorer 
som har ansvar for gjennomføringen av handelspolitikken.

Doha-runden, som ble innledet i november 2001, vil gjøre bærekraftig utvikling og virkningene av en felles 
handelspolitikk på utviklingslandene til et hovedspørsmål.

 Det vil bli nødvendig å samordne arbeidet med å samle inn globale opplysninger.

Innsamling og analyse av opplysninger fra søkerstatene vil også bli prioritert høyt i årene som kommer. Det vil også 
bli arbeidet for ytterligere å samordne diskusjonen mellom medlemsstatene om metoder, selv om det på dette området 
allerede er oppnådd en betydelig harmonisering. Å utarbeide betalingsbalansestatistikk er også avgjørende for å oppnå 
en samlet betalingsbalanse for EU.

Arbeidet med å harmonisere statistikkreglene vil fortsette innenfor en metodologisk ramme som er mer i samsvar med 
de internasjonale anbefalinger som nylig ble vedtatt av De forente nasjoner. Statistiske opplysninger vil bli forbedret 
gjennom en mer effektiv bruk av tolldeklarasjonens innhold, og det vil bli tatt hensyn til de behov som følger av 
utviklingen i Den europeiske union og internasjonal handel (utvidelse, globalisering, liberalisering av handelen). Det 
vil også bli truffet tiltak for å gjøre statistikken over import- og eksportpriser mer pålitelig for bedre å kunne måle EU-
produkters konkurranseevne utenfor Unionen.

Oppsummering

Ved slutten av femårsprogrammet vil Kommisjonen:

– etter hvert ha integrert søkerstatenes opplysninger,

– ha tilpasset og forbedret systemene for datainnsamling og -produksjon,

– ha forbedret og videreutviklet den metodologiske rammen, samtidig som det er tatt hensyn til internasjonale 
anbefalinger, nye informasjonskrav og utviklingen på det økonomiske og tollmessige området,

– ha økt bruken av eksisterende opplysninger og analyse av en global bærekraftig utvikling.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IX
DEN FELLES HANDELSPOLITIKK

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 53  Varehandel
54  Handel med tjenester og betalingsbalanse

Andre viktige områder 19  Statistikksamarbeid med søkerstatene
21  Statistikksamarbeid med andre tredjestater

42  Finansregnskaper
52  Penger og finans

AVDELING X

Tollsamarbeid

Det er ikke behov for noe direkte statistikkprogram. Statistiske opplysninger for denne avdeling fås etter behov fra 
opplysninger og indikatorer som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger i programmet.

AVDELING XI

Sosialpolitikk, utdanning, yrkesopplæring og ungdom

Statistikkbehov

I løpet av programperioden vil det bli utviklet en samlet strategi for å sikre at det stilles til rådighet et fullstendig sett 
indikatorer som dekker alle sosiale områder, nært samordnet med tiltak under avdeling VIII. Kvaliteten på eksisterende 
opplysninger vil bli forbedret, og det vil bli innført nye indikatorer som skal dekke områder som er blitt prioritert, 
som sosial utstøting og livslang læring. I forbindelse med rapporten om utdanningssystemenes konkrete mål, ratifisert 
av Det europeiske råd i Stockholm, vil det være nødvendig med et nært samarbeid mellom Generaldirektoratet for 
utdanning og kultur og Eurostat. Utover fortsettelsen av statistikkarbeidet på de tre områdene som er prioritert for 2002 
(grunnferdigheter, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, matematikk og teknologi), vil det kreve ytterligere 
arbeid å nå andre mål. Det må utvikles indikatorer som det ikke finnes opplysninger for, eller som ikke oppfyller de 
nødvendige kvalitetskriterier, men som vil være avgjørende for om de fastsatte målene kan nås.
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Geografisk må virkeområdet for sosialstatistikken utvides til å omfatte alle søkerstatene og også områder som ligger 
utenfor Europas grenser, som f.eks. MEDSTAT-stater (Euro-Mediterranean Programme of Statistical Cooperation). 
Referansemålet for denne utviklingen vil være demografiske opplysninger; etter som resultatene av folketellingen i 
2001 behandles og offentliggjøres, vil denne prosessen bli innlemmet i programmet for regelmessig oppdatering og 
forberedelse av neste runde, og den vil fremme en harmonisert framgangsmåte over hele det utvidede geografiske 
området som er beskrevet ovenfor. På nasjonalt plan vil det også bli behov for befolkningsprognoser for hele 
området.

I løpet av programperioden vil forbedringer med hensyn til innsamling og behandling av opplysninger om internasjonal 
mobilitet innenfor høyere utdanning og forskning, spille en særlig viktig rolle. Den første oppgaven blir å harmonisere 
de grunnleggende definisjonene og de viktigste indikatorene.

Området «livslang læring» vil ha avgjørende betydning i hele dette tidsrommet, noe som avspeiler at økonomiske 
endringer vil kreve at yrkesmessige og sosiale ferdigheter stadig må holdes à jour. Det vil bli behov for et omfattende 
system av «læringsstatistikker» som kan tjene som grunnlag for sysselsettingspolitikken, den økonomiske politikken 
og utdanningspolitikken der særlig oppmerksomhet rettes mot offentlige og private investeringer i utdanning. De 
nåværende opplysningene om utdanning må utfylles med ytterligere opplysninger om voksenopplæring.

Kommisjonsmeldingen i 2002 om en ny fellesskapsstrategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen krever en 
fullstendig gjennomføring av siste fase av den europeiske statistikk over arbeidsulykker (ESAW) og første fase av den 
europeiske statistikk over yrkessykdommer (EODS). Indikatorene for arbeidskvalitet, yrkesbetingede helseproblemer 
og sosioøkonomiske kostnader for helse og sikkerhet på arbeidsplassen vil også bli videreutviklet.

I henhold til traktatens artikkel 13, og som ledd i innsatsen for å bekjempe forskjellsbehandling, vil det bli utarbeidet 
metoder for levering av regelmessige statistikker over integrering av funksjonshemmede i samfunnet.

I programperioden forventes det at de betydelige sosiale endringene som allerede er merkbare, vil fortsette (for eksempel 
i befolkningspyramiden, husholdningsstrukturen, migrasjonsutviklingen, arbeidsmønstrene, utdanningssystemene 
osv.), og en ny type virkemiddel vil bli nødvendig i tillegg til dem som er nevnt ovenfor. EU-statistikken over 
inntektsfordeling og levekår (EU-SILC) vil bygge på et bredt utvalg av kilder og på de erfaringene som ble gjort 
i 1990-årene i forbindelse med gjennomføringen av gjentatte runder med Fellesskapets panelundersøkelse av 
husholdninger. Den vil bli utarbeidet på en slik måte at den kan gi en rekke opplysninger om EU-borgernes levevilkår 
i løpet av femårsperioden og videre framover.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen:

– utvikle en samlet strategi som skal sikre at det stilles til rådighet et fullstendig sett indikatorer som dekker alle 
sosiale områder,

– gi regelmessige opplysninger om borgernes levevilkår ved hjelp av nylig utarbeidede indikatorer,

– gi opplysninger om omsorg for barn og barnepass.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XI
SOSIALPOLITIKK, UTDANNING, 
YRKESOPPLÆRING OG UNGDOM

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 31 Befolkning
32  Arbeidsmarked

33  Utdanning

35  Helse og sikkerhet

36  Inntektsfordeling og levekår

37  Sosialomsorg
38  Annet arbeid på området befolkningsstatistikk og 

sosialstatistikk (boligstatistikk)
72 Regional statistikk

Andre viktige områder 70  Bærekraftig utvikling
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AVDELING XII

Kultur

Statistikkbehov

Fellesskapstiltak på kulturområdet bygger på traktatens artikkel 151. Å bedre europeernes kunnskaper og spredningen 
av opplysninger om de viktigste kulturelle aspektene er en viktig del av Fellesskapets myndighet på dette området. 
Dessuten har det blitt klart uttalt at Fellesskapet må ta hensyn til de kulturelle aspektene ved fastsettelsen og 
gjennomføringen av sin politikk som helhet.

Innenfor rammen av Fellesskapets statistikkprogram 2003-2007 vil den viktigste oppgaven innenfor kulturstatistikken 
være å styrke forsøksarbeidet med hensyn til sysselsetting i kultursektoren, deltaking i kulturvirksomhet og statistikk 
over kulturkostnader. Samtidig og i nært samarbeid med medlemsstatene og vedkommende internasjonale organisasjoner 
vil statistikkprogrammet støtte metodearbeidet og utvikling av statistikk over avkastningen av kulturinvesteringer. Det 
vil bli rettet særlig oppmerksomhet mot utvikling av internasjonale metoder som gjør det mulig statistisk å måle 
og analysere hvordan deltaking i kulturvirksomhet kan bidra til å nå sosiale mål som å heve utdanningsnivået og 
sysselsettingsprosenten og redusere kriminaliteten og ulikhetene på helseområdet.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen:

– styrke eksisterende kulturstatistikk,

– utvikle og gjennomføre metoder for å måle kulturens innvirkning på samfunnet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XII

KULTUR

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 34 Kultur

Andre viktige områder 49  Informasjonssamfunnet

AVDELING XIII

Folkehelse

Statistikkbehov

I henhold til traktatens artikkel 152 omfatter Fellesskapets virksomhet på folkehelseområdet helseopplysning. En 
grunnleggende ramme for folkehelsestatistikken som dekker helsestatus, viktige helsefaktorer og helseressurser, er 
blitt opprettet innenfor det europeiske statistikksystem til støtte for Fellesskapets handlingsplaner for folkehelse. 
Vedtakelsen av Fellesskapets nye handlingsprogram for folkehelse(1), vil føre til at statistikkdelen av helseopplysningen 
vil bli videreutviklet innenfor rammen av Fellesskapets statistikkprogram, bl.a. med innsamling av opplysninger som 
etter behov kan oppdeles etter kjønn, alder, geografisk plassering, og, dersom det finnes tilgjengelige opplysninger, etter 
inntektsnivå. I tidsrommet 2003-2007 vil arbeidet med å videreutvikle helsestatistikken fortsette med sikte på å oppfylle 
de særlige krav som følger av det nye handlingsprogrammet for folkehelse. Det må særlig tas hensyn til behovet for 
indikatorer for bærekraftig utvikling.

Det vil i alminnelighet bli lagt vekt på å styrke infrastrukturen i det grunnleggende system for folkehelsestatistikk (på 
medlemsstats- og unionsplan), samt på å harmonisere og forbedre de eksisterende opplysningenes sammenlignbarhet, i 
samarbeid med vedkommende internasjonale organisasjoner på området folkehelse (WHO og OECD).

(1) Kommisjonsmelding om Det europeiske fellesskaps strategi på helseområdet og forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning 
om vedtakelse av et fellesskapshandlingsprogram på folkehelseområdet (2001-2006) — KOM(2000) 285 endelig utgave av 16. mai 
2000.
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For å sikre sammenheng og komplementaritet, vil det innenfor programmet bli gjennomført særlige tiltak for å sikre 
at de grunnleggende begrepene, definisjonene og klassifikasjonene med hensyn til helsestatistikken anvendes på hele 
helseopplysningsområdet.

I samsvar med relevante avtaler med de berørte stater vil virkeområdet for folkehelsestatistikken gradvis bli utvidet til 
å omfatte alle søkerstatene.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen:

– videreutvikle settet av helsestatistikker for å imøtekomme de særlige behov som kan oppstå i forbindelse med 
handlingsprogrammet for folkehelsen,

– styrke infrastrukturen i det grunnleggende system av folkehelsestatistikk.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIII
FOLKEHELSE

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 35 Helse og sikkerhet
37  Sosialomsorg

Andre viktige områder 39  Forbrukervern
70  Bærekraftig utvikling

AVDELING XIV

Forbrukervern

Statistikkbehov

I de seneste årene har forbrukerpolitikken fått en mye større tyngde innenfor EUs institusjoner (traktatens artikkel 
153).

Kommisjonen har opprettet en handlingsplan for forbrukerpolitikk 1999-2001 som vil bli fulgt av tiltak til fordel for 
forbrukerne. Den nåværende handlingsplanen har som sine forgjengere vært svekket av at tilgangen til de opplysninger 
som er nødvendige for å kunne gjøre seg opp en begrunnet oppfatning, har vært begrenset. Handlingsplanen for 
forbrukerpolitikken 2002-2005 er for tiden under utarbeiding. Der vil det bli lagt vekt på behovet for en mer systematisk 
og omfattende innsats for å bygge opp en passende «kunnskapsbase» som et vesentlig verktøy til støtte for utviklingen 
av politikken.

Målet for Eurostats innsats på dette området er å skaffe statistiske opplysninger som er av alminnelig interesse for 
offentligheten for å belyse forbruks- og forbrukerspørsmål på europeisk, nasjonalt og regionalt plan.

Oppsummering

I femårsperioden vil Kommisjonen:

– gjøre forbrukervernstatistikk tilgjengelig i et mer brukervennlig format, særlig i form av publikasjoner,

– følge opp den metodiske støtten i forbindelse med ulykker i hjemmet,

– skape oppmerksomhet rundt forbrukervern på alle berørte statistikkområder,

– sikre at det tas hensyn til forbrukervernspørsmål i forbindelse med ny statistikkpolitikk,

– fremme utviklingen av forbrukervernstatistikk ved medlemsstatenes statistikkontorer.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIV
FORBRUKERVERN

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 36  Inntektsfordeling og levekår
39  Forbrukervern

Andre viktige områder 61  Arealbruk og landskap
64  Planteproduksjon

65  Husdyrproduksjon

66  Statistikk over landbruksbasert industri

69  Fiskeristatistikk
70 Bærekraftig utvikling

AVDELING XV

Transeuropeiske nett

Det er ikke behov for noe direkte statistikkprogram. Statistiske opplysninger for denne avdeling fås etter behov fra 
opplysninger og indikatorer som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger i programmet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XV
TRANSEUROPEISKE NETT

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 48  Transport

49  Informasjonssamfunnet

Andre viktige områder 45 Energi
53  Varehandel

61  Arealbruk og landskap

71  Miljøstatistikk

72  Regional statistikk

73  Vitenskap og teknologi
74 Geografiske og lokale opplysninger

AVDELING XVI

Industri

Statistikkbehov

Statistikkarbeid på området industri i ordets videste forstand (herunder særlig bygg og anlegg, tjenester, energi og 
landbruksbasert næringsmiddelindustri) vil bli konsentrert om støtte til politikk som vedtas på grunnlag av Amsterdam-
traktaten og på forskjellige senere toppmøter (særlig toppmøtet i Lisboa i mars 2000). Denne utviklingen er særlig 
planlagt på områdene globalisering, intern og ekstern organisering av foretak (og mer generelt, produksjonssystemet) 
samt foretakssamarbeid, entreprenørskap og styringsformer, etterspørsel og til slutt sysselsetting og menneskelige 
ressurser.

Gjennomføring av de ulike forordningene om foretaksstatistikk vil ha førsteprioritet. Det vil bli lagt særlig vekt på 
resultatenes kvalitet.

For å følge industriens strukturendringer vil det i nært samarbeid med de nasjonale statistikksystemene bli gjennomført 
et program for utvikling av foretaksstatistikk. Dette vil omfatte tilpasning av nåværende forordninger samt støtte til 
de viktigste områdene av europeisk politikk, særlig det indre marked, utvidelse, økonomisk og monetær politikk, 
informasjonssamfunnet, sysselsetting samt støtte til strukturindikatorer som danner grunnlaget for Unionens 
årsberetning.

Eurostat vil sammen med medlemsstatene undersøke mulighetene for størst mulig rasjonalisering og samordning av 
de nasjonale innsamlingsmetodene for så langt som mulig å minske byrden for foretakene. Det vil bli gjort en særlig 
innsats for å bedre analysen av det indre marked ved hjelp av eksisterende statistikkverktøy eller verktøy som er under 
utvikling, særlig PRODCOM (og lignende verktøy på tjenesteområdet).
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Energi

På området energistatistikk vil arbeidet bestå i å bedre kvaliteten på energibalansen, særlig med hensyn til forbruk, for 
bedre å kunne oppfylle de krav som følger av overvåkingsordningen for klimagassutslipp. Det nåværende systemet vil 
bli utvidet for bedre å kunne ta hensyn til spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling (energieffektivitet, kraftvarmeverk, 
fornybar energi), og det vil bli undersøkt hvor effektiv konkurransen på liberaliserte markeder er, og hvilken innvirkning 
den har på forbrukerne og energiindustrien.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om:

– å bedre systemet for utvikling av statistikk over foretaksstrukturer, idet det tas hensyn til de politiske behovene og 
til at det må kunne reageres raskt på skiftende faktorer som miljø, politikk og brukere,

– å søke å bevare den nødvendige infrastruktur som f.eks. foretaksregistre og klassifikasjoner,

– å fokusere på kvalitetsvurdering og forbedring av de opplysningene som framstilles.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVI
INDUSTRI

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
45  Energi

66 Statistikk over landbruksbasert industri

Andre viktige områder 49  Informasjonssamfunnet
51  Foretaksregistre

53  Varehandel

70  Bærekraftig utvikling
71  Miljøstatistikk

AVDELING XVII

Økonomisk og sosial utjevning

Statistikkbehov

Et av de viktigste elementene i oppbyggingen av Den europeiske union er å rette opp de sosiale og økonomiske skjevhetene. 
Dette er hovedmålet med strukturfondene. Siden reformen av fondene i 1988 har Kommisjonen ført en integrert politikk 
for sosial og økonomisk utjevning der regionale statistikker spiller en avgjørende rolle i beslutningsprosessen: de 
områder som i henhold til regionale mål kan få støtte, er definert på grunnlag av sosioøkonomiske kriterier der det er tatt 
hensyn til visse terskler; tildelingen av midler til medlemsstatene skjer på en objektiv måte, på grunnlag av statistiske 
indikatorer. Utover dette krever vurderingen av virkningene av fellesskapspolitikken på regionalt plan, og nærmere 
bestemmelse av regionale skjevheter, tilgang til omfattende regionale statistikker.

De vurderingsrapportene om den sosioøkonomiske utviklingen i regionene (Rapport om økonomisk og sosial 
utjevning(1)), som Kommisjonen regelmessig utarbeider, krever en betydelig mengde statistiske opplysninger. Byenes 
problemer bør vies særlig oppmerksomhet ettersom de politiske beslutningstakerne i stadig større grad krever at 
livskvaliteten i europeiske byer skal vurderes. Som grunnlag for sin framtidige innsats krever de sammenlignbare 
opplysninger om samtlige byer i EU. I meldingene offentliggjort av Kommisjonen i 1997 (En dagsorden for byene i 
Den europeiske union) og i 1998 (Bærekraftig byutvikling i Den europeiske union: en ramme for innsatsen) ble særlig 
behovet for mer sammenlignbare opplysninger framhevet. 

Det arbeidet som skal utføres som ledd i statistikkprogrammet 2003-2007 vil derfor for en stor del bli bestemt av den 
formen Fellesskapets regionpolitikk vil ha i en utvidet europeisk union, og av at strukturfondene nå går inn i en ny 
programperiode. Den tredje utjevningsrapporten skal etter planen vedtas av Kommisjonen i begynnelsen av 2004, 
mens dens konklusjoner skal gjennomføres (som utkast til forordninger) i løpet av resten av det året. De nødvendige 
opplysninger vil omfatte befolkningsprognoser på regionalt plan og opplysninger om regional demografi.

(1) Se «Europas enhet, solidaritet mellom folkene, regionalt mangfold»; annen rapport om økonomisk og sosial utjevning, 
Europakommisjonen, januar 2001.
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Geografiske opplysninger

Et stort antall avdelinger innenfor Kommisjonen bruker geografiske informasjonssystemer for å utforme, gjennomføre 
og vurdere den politikk som de er ansvarlige for. Denne tendensen vil bli stadig mer framtredende i årene som 
kommer etter som teknologien utvikles og opplysningene blir lettere tilgjengelige. Initiativene med hensyn til en 
europeisk romdatainfrastruktur vil føre til nye utfordringer på dette området. Eurostat, som forvalter Kommisjonens 
referansedatabase, må møte disse utfordringene.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om:

– å gjennomføre de statistiske indikatorene som er nødvendige for neste fase av strukturfondene,

– å skaffe de nødvendige opplysningene til utjevningsrapporten og støtte Kommisjonens forslag til strukturfondene 
etter 2006,

– å fremme bruken av geografiske informasjonssystemer i forbindelse med forvaltningen av politikken.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVII
ØKONOMISK OG SOSIAL UTJEVNING

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 55  Priser
72  Regional statistikk

74  Geografiske og lokale opplysninger

Andre viktige områder 31  Befolkning
32  Arbeidsmarked

40  Årlige nasjonalregnskaper

44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet

50  Turisme

63  Økonomisk landbruksstatistikk
71 Miljøstatistikk

AVDELING XVIII

Forskning og teknologisk utvikling

Statistikk over vitenskap og teknologi samt nyskaping

Statistikkbehov

Det overordnede målet for Fellesskapets FTU-politikk er å styrke det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for den 
europeiske økonomien og å bedre dens konkurranseevne på internasjonalt plan. På toppmøtet i Lisboa i 2000 fastsatte 
Det europeiske råd et klart strategisk mål for Europa for det neste tiåret. Målingen av harmoniserte innsatsfaktorer, 
resultater og de sosioøkonomiske virkningene av kunnskapsøkonomien vil fortsatt være høyt prioritert på den 
europeiske forskningsdagsordenen.

For all nyere FTU- og nyskapingspolitikk har det vært nødvendig med aktuelle og harmoniserte opplysninger, som må 
samles inn etter forhandlinger med medlemsstatene og samordnes av Eurostat. Årlige ajourføringer av indikatorene for 
begge initiativene vil kreve hyppigere undersøkelser i medlemsstatene og bedre kvalitet. Muligheten til å produsere 
statistikk over menneskelige ressurser innenfor vitenskap og teknologi samt statistikk oppdelt etter kjønn må 
forbedres slik at beslutningstakerne kan få de opplysningene som er nødvendige for å kunne vurdere om den berørte 
fellesskapspolitikken har vært virkningsfull.

Oppsummering

De neste fem årene vil hovedinnsatsen dreie seg om

– å bedre kvaliteten på eksisterende indikatorer og fortsette arbeidet med begrepene som skal føre til utarbeiding og 
videreutvikling av nye indikatorer for å måle resultatene av forsknings- og nyskapingspolitikken, og særlig for å 
måle menneskelige ressurser og deres mobilitet innenfor forskning og utvikling,

– å videreutvikle statistikk over FTU og nyskaping innenfor rammen av det europeiske forskningsområdet og særlig 
utvikle en teoretisk ramme for hyppigere statistikk over FTU og nyskaping,
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– å utvikle en generell ramme for måling av kunnskapssamfunnet,

– å måle den teknologiske utvikling ved hjelp av harmoniserte patentstatistikker,

– å innlemme søkerstatene i den overordnede rammen for utvikling av harmoniserte og sammenlignbare FTU- og 
nyskapingsstatistikker.

Forskning innenfor statistikk

Statistikkbehov

Som en del av FTU-politikken fremmer Fellesskapet forskningsvirksomhet til støtte for egen politikk. I flere 
rammeprogrammer (herunder i de forberedende dokumentene til det sjette rammeprogram) er offisiell statistikk blitt 
nevnt som et område der det vil bli iverksatt FTU-virksomhet på fellesskapsplan.

Den økende bruken av statistikk i forbindelse med politisk beslutningstaking i slutten av 1990-årene har ført til 
etterspørsel etter mer nøyaktig og sammenlignbar statistikk, særlig etter konjunkturindikatorer for å overvåke 
utviklingen i det indre marked og i Den monetære union. Den kommende utvidelsen av Den europeiske union øker 
behovet for rask tilgang til slike opplysninger.

Samtidig gir teknologien nye muligheter for å samle inn opplysninger og spre statistikk. Samtidig klager 
opplysningsgiverne (foretak og enkeltpersoner) over svarbyrden og krever at den skal minskes gjennom økt 
automatisering og bedre bruk av eksisterende opplysninger. FTU innenfor statistikk har en viktig europeisk dimensjon 
fordi statistikkproduksjon er internasjonal av natur ettersom bare et fåtall medlemsstater har råd til det alene. Sammen 
med den økende vekt som blir lagt på nytte- og kostnadsanalyse av den statistikken som produseres, innebærer dette 
nye krav til produksjon av europeisk statistikk. Europeiske statistikere i forvaltningen må derfor gjennomgå på nytt de 
framgangsmåtene som brukes i dag for å samle inn og utarbeide statistikker over stadig flere ulike fenomener.

Disse kravene understreker hvor viktig det er å benytte eksisterende datakilder for å produsere statistikk til mer 
dyptgående statistiske analyser. Dette innebærer at det bør utvikles metoder og verktøy som støtter kombinert bruk av 
opplysninger (fra for eksempel forvaltningsdata og utvalgsundersøkelser, eller statistikk for kortere tidsrom enn ett år 
og strukturstatistikk).

Oppsummering

De neste fem årene vil arbeidet særlig dreie seg om

– å utvikle nye verktøy og metoder for offisiell statistikk,

– å fremme bedre begrepsoppbygging og utvikling av statistikk for å måle nye sosioøkonomiske fenomener,

– å overføre teknologi og sakkunnskap innenfor det europeiske statistikksystem,

– å bedre kvaliteten på statistikkproduksjonsprosessen og de statistiske resultatene.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVIII 
FORSKNING OG TEKNOLOGISK UTVIKLING

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 22  Forskning innenfor statistikk og metoder

73  Vitenskap og teknologi

Andre viktige områder 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet
49  Informasjonssamfunnet

AVDELING XIX

Miljø

Statistikkbehov

Hovedmålet for miljøstatistikkene er at de skal være et effektivt redskap for gjennomføringen og vurderingen av Den 
europeiske unions miljøpolitikk. De viktigste prioriteringene på miljøområdet inngår i det sjette miljøhandlingsprogram, 
strategien for en bærekraftig utvikling og Cardiff-strategien for integrering av miljøet i annen sektorpolitikk.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/276 17.11.2005

I Kommisjonens forslag til sjette miljøhandlingsprogram «Miljø 2010: vår framtid, vårt valg» er det fastsatt prioriterte 
områder for miljøstatistikken. I det nye programmet pekes det på fire viktige områder for politikken: klimaendring, 
natur og biologisk mangfold, miljø og helse og livskvalitet, naturressurser og avfall. I programmet understrekes behovet 
for å fortsette prosessen med å integrere miljøhensyn på alle relevante områder av politikken og sikre borgerne bedre og 
lettere tilgjengelig miljøinformasjon. Det skal også utvikles en mer miljøbevisst holdning til arealbruk.

Det europeiske råd i Gøteborg i juni 2001 vedtok en EU-strategi for bærekraftig utvikling. Strategien bygger på fire 
temaer (klimaendringer, transport, helse og naturressurser), som skal følges opp hvert år. Strategien vil i stor grad 
påvirke behovet for statistikk knyttet til miljø, men bæredyktighetsaspektet vil også ha innvirkning på sosialstatistikken 
og den økonomiske statistikken. For å kunne måle utviklingen vil bæredyktig utvikling bli oppført på listen over 
strukturindikatorer for den sammenfattende rapporten og bli framlagt hvert år på Det europeiske råds vårmøte, første 
gang i 2002.

Det europeiske råd i Gøteborg etterlyste også en strategi for den ytre dimensjon av bærekraftig utvikling, og en samlet 
dagsorden forventes å bli vedtatt med henblikk på FNs verdenstoppmøte om bærekraftig utvikling.

Når det gjelder miljødelen av statistikkprogrammet, innebærer handlingsprogrammet og strategien for en 
bærekraftig utvikling at de nåværende arbeidsområdene bør opprettholdes, men også at de bør utvides og tilpasses. 
Statistikkprogrammet vil fortsatt først og fremst dreie seg om statistikk med en nær tilknytning til sosioøkonomisk 
statistikk, som f.eks. miljøbelastning som skyldes menneskers virksomhet og reaksjonene fra samfunnets representanter. 
Å bedre statistikkens evne til å beskrive vekselvirkningen mellom sosial, økonomisk og miljømessig utvikling vil kreve 
ytterligere arbeid. Programmet er utformet slik at det sammen med opplysningene fra Det europeiske miljøvernbyrå kan 
dekke statistikkbehovet, og arbeidsområdene skal fortsatt utfylle hverandre.

En avgjørende faktor for en bærekraftig utvikling er integreringen av miljøaspektene i annen politikk, men det er blitt 
gjort større framskritt bare på tre av ni områder (transport, landbruk og energi). Arbeidet med å harmonisere miljødelen 
i fellesskapsstatistikken fullt ut med relevant sosioøkonomisk statistikk vil fortsette slik at det kan tjene som redskap for 
slik integrert politikk. Det er gjort vesentlige framskritt de senere årene med hensyn til utarbeiding av visse relevante 
statistikker. Tilsvarende tiltak vil være av vesentlig betydning også for andre områder av politikken. Stor betydning bør 
også tillegges indikatorer for biologisk mangfold, intensitet i ressursbruken og giftige kjemikalier og deres virkninger på 
menneskers helse. Statistikk over arealbruk forbedres gjennom landskapsstatistikken. Fiskeristatistikken vil være viktig 
for å vise utviklingen i denne knappe ressursen (se avdeling II). Aggregerte indikatorer der det brukes produksjons- og 
handelsstatistikk samt andre kilder kan bidra til beskrivelsen av samfunnets avhengighet av kjemikalier. En miljødel 
må også tilføyes sosialstatistikken for å avspeile forbruksmønstre og mulige helseskadelige virkninger av forurensning 
og kjemikaliebruk.

Gjennomføringen av forordningen om avfallsstatistikk vil være en vesentlig oppgave. Ny politikk som knytter avfall 
til ressursforvaltning, vil også kreve innsats på statistikkområdet for å beskrive materialstrømmer, ressursbruk, avfall, 
ombruk og miljøeffektivitet på en ensartet måte. Gjennomføringen av rammedirektivet om vann vil kreve statistisk 
underlag og bedre harmonisering av vannstatistikk. Et bedre rettslig grunnlag for slik statistikk er av vesentlig 
betydning. Statistisk underlag for gjennomføring av direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning 
vil være viktig for å sikre sammenlignbarhet med foretaksstatistikken. En vesentlig oppgave vil være å gjennomgå 
rapporteringskrav og samordne rapporter om statistikk og rapporter om oppfyllelse av kravene.

Det er også utarbeidet miljøregnskaper i tilknytning til nasjonalregnskapene. Disse regnskapene utgjør et vesentlig 
grunnlag for miljøanalyse og utvikling av mer omfattende modeller for vekselvirkningen mellom økonomi og miljø. De 
vil bli ytterligere tilpasset og utvidet for å kunne brukes som et viktig statistikkverktøy når den bærekraftige utviklingen 
skal analyseres.

Oppsummering

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil dreie seg om

– å forbedre viktig miljøstatistikk, særlig statistikk over avfall, vann og miljøkostnader, med hovedvekt på den 
statistikk som er nødvendig for miljøindikatorene, men også på innføring av det regelverk som er nødvendig for 
slik statistikk,

– å produsere lett forståelige indikatorer for miljø og bærekraft i samarbeid med andre av Kommisjonens kontorer 
og Det europeiske miljøvernbyrå,

– å fortsette arbeidet med en miljødel i den sosioøkonomiske statistikken med det mål å oppfylle behovene i 
forbindelse med indikatorer som integrerer hensyn til miljø og bærekraft i annen politikk,
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– å fortsette arbeidet med å tilføye et miljøområde til nasjonalregnskapene gjennom regelmessig produksjon av et 
sett miljøregnskaper og å tilpasse dem til de prioriterte bærekraftspørsmålene,

– å delta i den nye gjennomgåelsen av rapporteringskravene og fortsette det nære samarbeidet med Det europeiske 
miljøvernbyrå gjennom samordnede tiltak og gjennom at de to institusjonenes datainnsamling utfyller hverandre,

– å styrke datainnsamlingen med henblikk på analyse av den globale bærekraftige utviklingen.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIX
MILJØ

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 45  Energi
65  Husdyrproduksjon

70  Bærekraftig utvikling

71 Miljøstatistikk

74  Geografiske og lokale opplysninger

Andre viktige områder 35  Helse og sikkerhet
39  Forbrukervern

44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet

48  Transport

50  Turisme

61  Arealbruk og landskap

62  Landbruksstrukturer

64  Planteproduksjon

67  Samordning og reform av landbruksstatistikken

68  Skogbruksstatistikk

69  Fiskeristatistikk
72  Regional statistikk

AVDELING XX

Utviklingssamarbeid (og andre tiltak i forhold til tredjestater)

Statistikkbehov

Det overordnede mål er å støtte EUs forbindelser med tredjestater ved å yte passende og målrettet faglig bistand på 
statistikkområdet for å øke den statistiske kapasiteten i stater som mottar støtte fra EU. I den framtidige strategien 
erkjennes det imidlertid at det er behov for å tilpasse seg de skiftende politiske forutsetningene innenfor EU.

EU-politikkens avspeiling i statistikksamarbeidet

Den største endringen av politikken er en økt og mer uttalt oppmerksomhet omkring fattigdomsbekjempelse i EUs 
utviklingspolitikk, særlig i ACP-statene. Statistikksamarbeidet vil derfor i større grad dreie seg om å forbedre målingen 
og overvåkingen av fattigdom, noe som vil innebære økt virksomhet særlig på området sosialstatistikk. På samme måte 
vil det bli gitt faglig rådgivning og støtte til Generaldirektoratet for utvikling, Generaldirektoratet for forbindelser med 
tredjestater og EuropAid for å måle hvilken virkning EUs utviklingsprogrammer har på fattigdommen.

I programmet vil det fortsatt bli lagt vekt på regional integrering, noe som avspeiler at statene selv gjør en 
stadig større innsats for å styrke sine egne regionale strukturer. Støtteområdene omfatter flersidig overvåking, 
forbedring av nasjonalregnskapene, prisstatistikk, landbruksstatistikk, handel med tredjestater, foretaksstatistikk og 
statistikkutdanning.

Hovedmålet innenfor samarbeidet med de tolv partnerstatene ved Middelhavet er en institusjonell og tverrinstitusjonell 
styrking av de nasjonale statistikksystemene. Harmonisering og produksjon av statistikken samt bedre brukertilgang 
til dataene vil bli støttet for å skaffe et solid grunnlag for politisk beslutningstaking og gode styringsformer. Foruten 
sosioøkonomisk statistikk, er migrasjon, turisme og miljø prioriterte områder.
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Statistikksamarbeid mellom EU og de nye uavhengige statene tar sikte på å støtte og overvåke det økonomiske 
samarbeidet og reformprosessen samt fremme markedsøkonomien. Det er først og fremst behov for økonomisk 
statistikk og statistikk over handelen med tredjestater.

Eurostat vil fortsette å styrke sin innsats for å bedre samordningen mellom giverne (dvs. tosidige og flersidige givere). 
I samsvar med dette vil Eurostat støtte arbeid, særlig innenfor OECD/DAC, FN og Verdensbanken, for å vurdere 
utviklingssamarbeidets virkning på muligheten for å nå utviklingsmålene for det nye årtusen, som ble vedtatt på FNs 
årtusen-toppmøte i 2000. Som sådan vil Eurostat spille en aktiv rolle i Paris 21-initiativet og på Balkan. Særlig vil 
det innenfor det faglige samarbeidet bli understreket hvor viktig det er å fokusere på brukerne, og verdien av flerårig 
programplanlegging vil bli fremmet.

Det vil bli gjort nyskapingsarbeid med sikte på å utvikle strategier og metoder for måling og overvåking av 
menneskerettighetene og gode styringsformer.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

– å yte faglig bistand på statistikkområdet til stater som mottar EU-støtte for å styrke deres statistikkapasitet,

– å styrke målingen og overvåkingen av fattigdom,

– å utvikle strategier og metoder for å måle og overvåke menneskerettighetene og gode styringsformer.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XX
UTVIKLINGSSAMARBEID

Viktigste arbeidsområder innenfor dette området 21  Statistikksamarbeid med andre tredjestater
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VEDLEGG II

Det femårige statistikkprogram 2003-2007: Eurostats arbeidsområder

Kapittel (delområde) Tema (tiltak)

I.  Støtte til statistikkproduksjon, teknisk infrastruktur 10  Kvalitetsstyring og vurdering
11  Klassifikasjoner

12  Statistikkutdanning

13  IT-infrastruktur og -tjenester overfor Eurostat
14  IT-standardisering og infrastruktur for ESS-

samarbeidet
15  Referansedata- og metadatalagre

16  Informasjon

17  Spredning

18  Samordning av statistikk

19  Statistikksamarbeid med søkerstatene

21  Statistikksamarbeid med andre tredjestater

22  Forskning innenfor statistikk og metoder
25  Datasikkerhet og fortrolig behandling av statistiske 

opplysninger

II.  Befolkningsstatistikk og sosialstatistikk 31 Befolkning

32  Arbeidsmarked

33  Utdanning

34 Kultur

35 Helse og sikkerhet

36  Inntektsfordeling og levekår

37  Sosialomsorg
38 Annet arbeid på området befolkningsstatistikk og 

sosialstatistikk
39  Forbrukervern

III. 

III.A.  Makroøkonomisk statistikk 40  Årlige nasjonalregnskaper

41 Kvartalsregnskaper

42  Finansregnskaper

43  Kontroll med egne midler

55  Priser

57  Statistikk for konjunkturanalyse

III.B.  Foretaksstatistikk 44  Statistikk over foretaks økonomiske virksomhet

45  Energi

48  Transport

49  Informasjonssamfunnet

50  Turisme

51  Foretaksregistre

III.C.  Penge-, handels-, finans- og betalingsbalansestatist
ikk

52  Penger og finans

53  Varehandel

54  Handel med tjenester og betalingsbalanse

IV.  Landbruk, skogbruk og fiskeri 61  Arealbruk og landskap

62  Landbruksstrukturer

63  Økonomisk landbruksstatistikk

64  Planteproduksjon

65  Husdyrproduksjon

66  Statistikk over landbruksbasert industri

67  Samordning og reform av landbruksstatistikken

68  Skogbruksstatistikk

69  Fiskeristatistikk
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Kapittel (delområde) Tema (tiltak)

V.  Statistikk som omfatter flere områder 70  Bærekraftig utvikling
71  Miljøstatistikk

72  Regional statistikk

73  Vitenskap og teknologi

74  Geografiske og lokale opplysninger

VII.  Ressurser og forvaltning 91  Internasjonale og tverrinstitusjonelle forbindelser
92  Forvaltning og statistikkprogrammer

93  Forvaltning av menneskelige ressurser

94  Forvaltning av økonomiske midler

95  Forvaltning av det rettslige grunnlaget

96  Revisjon

97  Generell administrasjon
99  Desentralisert forvaltning



17.11.2005 Nr. 58/281EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1230/2003/EF

av 26. juni 2003

om vedtaking av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 175 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I tillegg til dei fornybare energikjeldene omfattar 
naturressursane — som etter artikkel 174 i traktaten 
skal utnyttast på ein varsam og fornuftig måte — olje, 
naturgass og fast brensel, som er særs viktige energikjelder, 
men som òg er dei viktigaste kjeldene til utslepp av 
karbondioksid. Det å fremje tiltak på internasjonalt plan 
for å løyse regionale eller verdsomfattande miljøproblem 
er eit av måla med den nemnde artikkelen.

2) I kommisjonsmeldinga «Eit berekraftig Europa for ei 
betre verd: Ein strategi for berekraftig utvikling i Den 
europeiske unionen», som vart lagd fram under møtet 
til Det europeiske rådet i Gøteborg 15.-16. juni 2001, 
vert utslepp av klimagassar og ureining som følgje av 
transport nemnde blant dei viktigaste hindringane for ei 
berekraftig utvikling. For å overvinne desse hindringane 
må det vedtakast nye fellesskapspolitiske metodar og 
tiltak som inneber større medverknad frå borgarane og 
føretaka, slik at forbruks- og investeringsmønstra kan 
endrast.

3) Under møtet sitt i Gøteborg vedtok Det europeiske 
rådet ein strategi for berekraftig utvikling, og la ein 
miljødimensjon til Lisboa-prosessen for sysselsetjing, 
økonomisk reform og sosial utjamning.

4) Tiltak i samband med energieffektivitet og fornybare 
energikjelder utgjer viktige element i dei tiltaksområda 
som er naudsynte for å stette føresegnene i Kyoto-
protokollen, slik det er fastsett i Det europeiske 
klimaendringsprogrammet (ECCP). Fysiske endringar 
som er observerte over heile Europa og i andre delar av 
verda, syner tydeleg kor viktig det er å setje i verk tiltak 
straks.

5) I grønboka «På veg mot ein europeisk strategi for 
ein sikker energitilførsel» vert det slått fast at Den 
europeiske unionen vert stadig meir avhengig av eksterne 
energikjelder, og at om 20-30 år vil desse kunne utgjere 
70 % av forbruket (jamført med 50 % i dag), og det 
vert difor streka under kor naudsynt det er å vege 
politikken når det gjeld tilbod, opp mot klare politiske 
tiltak når det gjeld etterspørsel, og det vert etterlyst 
ei reell betring i åtferda til forbrukarane med sikte på 
å rette etterspørselen i retning av betre styring og eit 
meir effektivt og miljøvenleg forbruk, særleg innanfor 
transport- og byggjesektorane, og å prioritere utviklinga 
på tilbodssida i retning av nye og fornybare energikjelder, 
for såleis å motverke den globale oppvarminga.

6) I resolusjonen sin om grønboka «På veg mot ein 
europeisk strategi for ein sikker energitilførsel»(5) 
slo Europaparlamentet fast at energieffektivitet og 
energisparing skal ha førsteprioritet. Europaparlamentet 
oppmoda om fremjing av ein «intelligent» strategi 
for energibruk som skal gjere Europa til den mest 
energieffektive økonomien i verda.

7) I kommisjonsmeldinga om ein handlingsplan for å 
betre energieffektiveten i Det europeiske fellesskapet 
er det fastsett at energieffektiviteten skal betrast med 
1 % per år, jamført med talet 0,6 %, som svarar til den 
årlege betringa som er målt gjennom dei siste ti åra. 
Dersom dette målet vert nådd, kan to tredelar av energ
isparingspotensialet, som er rekna til 18 % av det samla 
forbruket, verkeleggjerast innan 2010. I handlingsplanen 
vert det gjort framlegg om lovgjevingsmessige tiltak 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 15.7.2003, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2003 av 7. november 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. 7 av 12.2.2004, s. 45.

(1)  TEF C 203 E av 27.8.2002, s. 47.
(2) TEU C 61 av 14.3.2003, s. 38.
(3) TEU C 73 av 26.3.2003, s. 41.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 20 november 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 3. februar 2003 (TEU C 64 E av 
18.3.2003, s. 13) og europaparlamentsavgjerd av 13. mai 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU). Rådsavgjerd av 16. juni 2003. (5)  TEF C 140 E av 13.6.2002, s. 543.

2005/EØS/58/47
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og støttetiltak. Gjennomføringa av handlingsplanen 
krev òg at det vert skipa effektive overvakings- og 
oppfølgingsordningar.

8) I meldinga «Energi for framtida: fornybare energikjelder 
— kvitbok for ein fellesskapsstrategi og -handlingsplan» 
tilrår Kommisjonen som eit rettleiande mål at innan 
2010 bør 12 % av det interne bruttoforbruket av 
energi i Fellesskapet kome frå fornybare energikjelder. 
I rådsresolusjonen av 8. juni 1998 om fornybare 
energikjelder(1) og i europaparlamentsresolusjonen 
om kvitboka vart det streka under at det trengst ein 
monaleg og varig auke i Fellesskapet når det gjeld 
utnytting av fornybare energikjelder, og strategien og 
handlingsplanen som Kommisjonen har lagt fram, vart 
fullt ut godkjende, medrekna styrkinga av program 
til støtte for fornybare energikjelder. Handlingsplanen 
inneheld tiltak til fremjing og utvikling av fornybare 
energikjelder. I kommisjonsmeldinga om gjennomføring 
av fellesskapsstrategien og fellesskapshandlingsplanen 
for fornybare energikjelder (1998-2000) vert det peikt 
på kva framsteg som er gjorde, men det vert òg streka 
under at det er naudsynt med ein ytterlegare innsats 
på fellesskapsplan og på nasjonalt plan for å nå desse 
måla, særleg i form av nytt regelverk om fornybare 
energikjelder og om fremjing av slike energikjelder.

9) Etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 
27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som er 
produsert frå fornybare energikjelder i den indre elektrisi
tetsmarknaden(2) skal medlemsstatane fastsetje nasjonale 
rettleiande mål som er i samsvar med det overordna 
rettleiande målet til Fellesskapet på 12 % av det interne 
bruttoforbruket av energi innan 2010, og særleg med det 
rettleiande målet om at innan 2010 skal elektrisiteten 
frå fornybare energikjelder utgjere 22,1 % av det samla 
elektrisitetsforbruket i Fellesskapet.

10) I resolusjonen om bruk av fornybare energikjelder i 
ACP-statane(3), som vart vedteken 1. november 2001 av 
Den paritetiske parlamentariske forsamlinga ACP-EU, 
vert Kommisjonen oppmoda om å ta inn berekraftig 
energiforsyning, særleg i form av energieffektivitet og bruk 
av fornybare energikjelder, som eit prioritert tiltaksområde 
i den nye strategien for utviklingspolitikken.

11) I den endelege gjennomføringsplanen frå verdstoppmøtet 
om berekraftig utvikling, som vart vedteken 2. september 

 2002, pliktar signatarstatane, medrekna EU, seg til å 
leggje vinn på:

 – å auke monaleg den samla delen av fornybare 
energikjelder i energisamansetnaden,

 – å skape like gode vilkår for fornybare energikjelder 
som for andre energikjelder,

 – å fremje forsking og utvikling innanfor fornybare 
energikjelder, energieffektivitet og reinare 
konvensjonell brenselteknologi, og

 – å skaffe utviklingslanda finansielle ressursar til å 
utvikle sakkunnskap på energiområdet, m.a. når det 
gjeld fornybare energikjelder, energieffektivitet og 
reinare konvensjonell brenselteknologi, 

 med sikte på ei berekraftig utvikling.

12) Partnarskapsinitiativet «Energiinitativ for utrydding av 
fattigdom og for ei berekraftig utvikling», som vart 
sett i verk av Den europeiske unionen 1. september 
2002, byggjer på betre energieffektivitet og auka bruk 
av fornybare energikjelder, og fleire utviklingsland og 
regionale organisasjonar har, saman med organisasjonar 
i den private sektoren og i det sivile samfunnet, alt slutta 
seg til initiativet. Prinsippa og strategien for initiativet 
er fastlagde i kommisjonsmeldinga om energisamarbeid 
med utviklingslanda.

13) Ettersom mange fellesskapstiltak om energieffektivitet, 
særleg når det gjeld merking av elektrisk og elektronisk 
utstyr og kontor- og kommunikasjonsutstyr og 
standardisering av lysgjevings- og oppvarmingsutstyr og 
av klimaanlegg, ikkje er bindande for medlemsstatane, er 
det naudsynt med særskilde program på fellesskapsplan 
for å skape betre vilkår for utvikling av berekraftige 
energisystem.

14) Dette gjeld likeins for fellesskapstiltak som tek sikte 
på at fornybare energikjelder skal få ein større del av 
marknaden, særleg når det gjeld standardisering av utstyr 
som produserer eller nyttar fornybare energikjelder.

15) Følgjande vedtak slutta å gjelde 31. desember 2002: 
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom av 14. desember 1999 
om vedtakelse av et flerårig rammeprogram for tiltak 
i energisektoren (1998-2002) og tilknyttede tiltak(4), 
vedtaka om særprogramma, dvs. rådsvedtak 1999/22/EF  
av 14. desember 1998 om et flerårig program for 

(1) TEF C 198 av 24.6.1998, s. 1.
(2) TEF L 283 av 2.4.2001, s. 33.
(3) TEF C 78 av 2.4.2002, s. 35. (4) TEF L 7 av 13.1.1999, s. 16.
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studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid 
i energisektoren (1998-2002)(1) (ETAP-programmet), 
rådsvedtak 1999/23/EF av 14. desember 1998 om 
vedtaking av eit fleirårig rammeprogram for å fremje 
internasjonalt samarbeid i energisektoren (1998-2002)(2) 
(SYNERGY-programmet), rådsvedtak 1999/24/EF, 
Euratom av 14. desember 1998 om vedtaking av eit 
fleirårig program for tekniske tiltak for å fremje ein 
rein og effektiv bruk av fast brensel (1998-2002)(3) 
(CARNOT-programmet), rådsvedtak 1999/25/Euratom av 
14. desember 1998 om vedtaking av eit fleirårig program 
(1998-2002) for tiltak innanfor kjernekraftsektoren i 
samband med trygg transport av radioaktivt materiale og 
med tryggleikskontroll og industrisamarbeid for å fremje 
visse sider ved tryggleiken i atomanlegg i statar som for 
tida tek del i TACIS-programmet(4) (SURE-programmet), 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 646/2000/EF av 
28. februar 2000 om vedtakelse av et flerårig program 
for å fremme fornybare energikilder i Fellesskapet 
(ALTENER) (1998-2002)(5) og europaparlaments- 
og rådsvedtak nr. 647/2000/EF av 28. februar 2000 
om vedtakelse av et flerårig program for å fremme 
energieffektivitet (SAVE) (1998-2002)(6).

16) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i vedtak 1999/21/EF, 
Euratom har Kommisjonen late uavhengige sakkun-
nige gjere ei ekstern vurdering av det førnemnde  
rammeprogrammet og av særprogramma. I rapporten sin 
slår dei sakkunnige fast at særleg ALTENER-, SAVE-, 
SYNERGY- og ETAP-programma spelar ei viktig rolle 
i gjennomføringa av energistrategien og fellesskapsstra-
tegien for ei berekraftig utvikling. Dei slår vidare fast at 
desse programma ikkje har fått dei midlane som verkeleg 
trengst, og gjer framlegg om at midlane bør aukast.

17) Det verkar rimeleg å auke den finansielle referansesummen, 
slik at programmet «Intelligent energi for Europa» vert 
endå meir omfattande.

18) Samstundes som det vert teke omsyn til fellesskaps-
strategien for ei berekraftig utvikling og til resultata av 
vurderingane av rammeprogrammet, bør fellesskapsstøtta 
styrkjast på dei energiområda som medverkar til ei bere-
kraftig utvikling ved at desse områda vert samla innanfor 
eit felles program — «Intelligent energi for Europa» 
— som utgjer fire særskilde område.

19) Fellesskapsstøtta til fornybare energikjelder innan-
for ramma av ALTENER-programmet i tidsrommet  

 1993-2002 har vore viktig og gjeve gode resultat, 
og difor bør dette nye programmet innehalde eit 
særskilt tiltaksområde for fornybare energikjelder, kalla 
«ALTENER».

20) Ut frå trongen for å styrkje fellesskapsstøtta til ein 
fornuftig energibruk, og ut frå dei gode resultata av 
SAVE-programmet i tidsrommet 1991-2002, bør dette 
nye programmet innehalde eit særskilt tiltaksområde for 
energieffektivitet, kalla «SAVE».

21) Ein betre energibruk innanfor transportsektoren, 
medrekna bruk av fleire ulike typar brensel, der nye 
energikjelder som er under utvikling, t.d. hydrogen og 
fornybare energikjelder, kan spele ei rolle, er særs viktig 
innanfor fellesskapsinnsatsen for å redusere dei negative 
verknadene som transportverksemd har på miljøet. Difor 
bør programmet «Intelligent energi for Europa» innehalde 
eit særskilt tiltaksområde for dei energimessige sidene 
ved transportverksemd, kalla «STEER».

22) Fremjing av dei beste metodane som er utvikla i 
Fellesskapet med omsyn til fornybare energikjelder og 
energieffektivitet, og overføring av desse, særleg til 
utviklingsland, har høg prioritet blant dei internasjonale 
tiltaka til Fellesskapet, saman med styrking av 
samarbeidet om bruken av dei fleksible ordningane i 
Kyoto-protokollen. For å sikre kontinuitet med omsyn til 
det tidlegare SYNERGY-programmet når det gjeld tiltak 
på dei førnemnde områda, bør dette nye programmet 
innehalde eit særskilt tiltaksområde for fremjing av 
fornybare energikjelder og energieffektivitet, kalla 
«COOPENER».

23) Utveksling av sakkunnskap, beste praksis og 
prosjektresultat, samordning innanfor programmet og 
med fellesskapspolitikk på andre område, kontinuitet 
i høve til eksisterande program, stabilitet i reglane for 
deltaking, tilstrekkelege menneskelege ressursar saman 
med ei snøgg gjennomføring vil vere avgjerande for 
om programmet «Intelligent energi for Europa» skal 
lukkast. I så måte vil nasjonale, regionale eller lokale 
organisasjonar kunne spele ei nyttig rolle ved å medverke 
til gjennomføringa av dette programmet ved at det vert 
sett i verk tilsvarande nasjonale program.

24) Integrering av likestillingsaspektet er viktig i alle 
fellesskapsprogram, og noko som det difor bør takast 
omsyn til innanfor ramma av programmet «Intelligent 
energi for Europa».

25) I dette vedtaket er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 

(1) TEF L 7 av 13.1.1999, s. 20.
(2) TEF L 7 av 13.1.1999, s. 23.
(3) TEF L 7 av 13.1.1999, s. 28.
(4) TEF L 7 av 13.1.1999, s. 31.
(5)  TEF L 79 av 30.3.2000, s. 1.
(6)  TEF L 79 av 30.3.2000, s. 6.
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det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(1). 

26) Ettersom måla i det framlagde programmet, som gjeld 
gjennomføringa av fellesskapsstrategien på energiområde 
som medverkar til ei berekraftig utvikling, ikkje kan 
nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, då det 
krevst ein opplysningskampanje og eit nært samarbeid 
på europeisk plan mellom dei ulike aktørane på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan, og difor betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette 
vedtaket lenger enn det som er naudsynt for å nå desse 
måla.

27) Føresegnene i dette vedtaket gjeld med atterhald for 
artikkel 87 og 88 i traktaten, og særleg fellesskapsretning
slinjene for statsstøtte til miljøvern.

28) 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) —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: 
«Intelligent energi for Europa», heretter kalla «dette 
programmet», vert vedteke for tidsrommet 2003-2006.

2. Dette programmet skal medverke til ei berekraftig 
utvikling på energiområdet gjennom ein balansert medverknad 
til verkeleggjeringa av følgjande allmenne mål: sikker 
energiforsyning, konkurranseevne og miljøvern.

3. Dette programmet har òg som mål å fremje økonomisk 
og sosial utjamning og skape betre klarleik, samanheng og 
komplementaritet mellom all innsats og andre aktuelle tiltak 

på energiområdet, slik at det kan skapast eit effektivt samspel 
mellom desse tiltaka og innsats innanfor ramma av annan 
politikk i Fellesskapet og i medlemsstatane.

Artikkel 2

Dei særskilde måla med dette programmet er:

a) å skaffe fram dei elementa som er naudsynte for å 
fremje energieffektivitet, auka bruk av fornybare 
energikjelder og bruk av fleire ulike typar energi, t.d. i 
form av nye energikjelder under utvikling og av fornybare 
energikjelder, òg innanfor transportsektoren, større 
bereevne, utvikling av potensialet i regionane, særleg i dei 
mest fjerntliggjande regionane og på øyane, og førebuing 
av dei lovgjevingsmessige tiltaka som er naudsynte for å 
nå desse strategiske måla,

b) å utvikle hjelpemiddel og verktøy som Kommisjonen 
og medlemsstatane kan nytte for å følgje opp, overvake 
og vurdere verknadene av dei tiltaka som Fellesskapet 
og medlemsstatane vedtek på områda energieffektivitet 
og fornybare energikjelder, medrekna dei energimessige 
sidene ved transportverksemd,

c) å fremje verksame og intelligente mønster for 
energiproduksjon og energiforbruk som byggjer på eit 
solid og berekraftig grunnlag i form av haldningsskapande 
tiltak, særleg gjennom utdanningssystemet, og å fremje 
utvekslinga av røynsler og sakkunnskap blant dei viktigaste 
aktørane som det gjeld, blant føretak og blant ålmenta ved 
å støtte tiltak for å stimulere investeringar i ny teknologi, 
ved å oppmuntre til spreiing av beste praksis og dei beste 
tilgjengelege typane teknologi, og ved å fremje dette på 
internasjonalt plan.

Artikkel 3

1. Dette programmet er delt inn i følgjande fire særskilde 
område:

a) «SAVE», som gjeld betring av energieffektivitet og 
fornuftig energibruk, særleg innanfor byggje- og 
industrisektorane, bortsett frå tiltak som høyrer inn under 
området «STEER», medrekna førebuing og gjennomføring 
av lovgjevingsmessige tiltak,

b) «ALTENER», som gjeld fremjing av nye og fornybare 
energikjelder til sentralisert og desentralisert produksjon 
av elektrisitet og varme, og integrering av slik energi i 
lokalmiljøet og i energisystema, bortsett frå tiltak som 
høyrer inn under området «STEER», medrekna førebuing 
og gjennomføring av lovgjevingsmessige tiltak,

(1)  TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1.
(2) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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c) «STEER», som gjeld støtte til initiativ som gjeld alle 
energimessige sider ved transportverksemd, bruk av fleire 
ulike typar brensel, t.d. i form av nye energikjelder 
under utvikling og fornybare energikjelder, og fremjing 
av fornybart brensel og energieffektivitet innanfor 
transportverksemd, medrekna førebuing og gjennomføring 
av lovgjevingsmessige tiltak,

d) «COOPENER», som gjeld støtte til initiativ i 
samband med fremjing av fornybare energikjelder og 
energieffektivitet i utviklingsland, særleg innanfor ramma 
av fellesskapssamarbeidet med utviklingsland i Afrika, 
Asia, Latin-Amerika og Stillehavsområdet.

2. Det kan setjast i verk «grunnleggjande tiltak» som 
kombinerer fleire av dei førnemnde særskilde områda, og/
eller er knytte til visse prioriterte område i Fellesskapet, t.d. 
berekraftig utvikling i dei mest fjerntliggjande regionane slik 
det er definert i artikkel 299 nr. 2 i traktaten.

Artikkel 4

1. For kvart av dei fire særskilde områda og dei 
grunnleggjande tiltaka som er nemnde i artikkel 3, skal det 
ytast fellesskapsstøtte til tiltak eller prosjekt som har samband 
med:

a) fremjing av berekraftig utvikling, trygg energiforsyning 
på den indre marknaden, konkurranseevne og miljøvern, 
medrekna utarbeiding av standardar og merkings- og 
sertifiseringsordningar, langsiktige frivillige avtaler som 
skal gjerast med industrien og andre interessegrupper, 
og dessutan framtidsstudiar, strategiske granskingar på 
grunnlag av felles analysar og jamleg overvaking av 
marknadsutviklinga og tendensane i energisektoren, òg 
med sikte på utarbeiding av framtidige lovgjevingsmessige 
tiltak eller revisjon av eksisterande regelverk,

b) skiping, utbygging eller omorganisering av strukturar og 
verktøy for å utvikle berekraftige energisystem, medrekna 
lokal og regional energiplanlegging og -forvalting, og 
utvikling av føremålstenlege finansielle produkt og 
marknadsordningar,

c) fremjing av berekraftige system og berekraftig utstyr 
på energiområdet med sikte på at dette kan trengje 
snøggare gjennom på marknaden, og med sikte på å 
stimulere investeringar som kan lette overgangen frå 
demonstrasjonsstadiet til marknadsføringsstadiet når 
det gjeld meir effektiv teknologi, medrekna spreiing 
av beste praksis og ny teknologi på tvers av sektorar, 
haldningskampanjar og skiping av institusjonelle strukturar 
med sikte på å gjennomføre ordninga for ei rein utvikling 
og felles gjennomføring innanfor ramma av Kyoto-
protokollen,

d) utvikling av strukturar for informasjon, utdanning og 
opplæring; utnytting av resultata, fremjing og spreiing av 
sakkunnskap og beste praksis til alle forbrukarar, spreiing 
av resultata av tiltaka og prosjekta, og samarbeid med 
medlemsstatane gjennom nettverk på fellesskapsplan og på 
internasjonalt plan,

e) overvaking av gjennomføringa og verknaden av 
fellesskapsinitiativ og støttetiltak,

f) vurdering av verknaden av tiltak og prosjekt som er 
finansierte innanfor ramma av programmet.

2. Finansiell støtte som innanfor ramma av dette programmet 
vert tildelt tiltak eller prosjekt innanfor dei fire særskilde 
områda og dei grunnleggjande tiltaka som er nemnde i 
artikkel 3, skal fastsetjast på grunnlag av den tilleggsverdien 
som det framlagde tiltaket har for Fellesskapet, og vil vere 
avhengig av nytten og den forventa verknaden av tiltaket. Der 
det er føremålstenleg, skal små og mellomstore føretak og 
regionale eller lokale initiativ prioriterast.

Støtta kan ikkje overstige 50 % av dei samla kostadene 
til tiltaket eller prosjektet, og resten av kostnadene skal 
dekkjast anten av offentlege eller private midlar eller av 
ein kombinasjon av begge delar. Støtta kan likevel dekkje 
alle kostnader i samband med visse tiltak, t.d. granskingar, 
spreiing av prosjektresultat og annan innsats for å førebu, 
utfylle, gjennomføre og vurdere verknaden av strategiske 
og politiske fellesskapstiltak og eventuelle andre tiltak som 
Kommisjonen har gjort for å oppmuntre til utveksling av 
røynsler og sakkunnskap med sikte på å betre samordninga 
mellom fellesskapsinitiativ og nasjonale, internasjonale og 
andre initiativ.

Alle kostander i samband med tiltak eller prosjekt som vert 
sette i verk etter initiativ frå Kommisjonen i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2 bokstav b), skal dekkjast av Fellesskapet.

3. For å medverke til spreiinga av prosjektresultat skal 
Kommisjonen gjere tilgjengeleg rapportar om tiltaka og 
prosjekta, eventuelt i elektronisk form.

Artikkel 5

1. Innan seks månader etter at dette vedtaket er gjort, skal 
Kommisjonen utarbeide eit arbeidsprogram i samråd med det 
utvalet som er nemnt i artikkel 8 nr. 1. Dette arbeidsprogrammet 
skal byggje på dei prinsippa som er fastsette i artikkel 1 nr. 2, 
artikkel 2, artikkel 3 og artikkel 4. Arbeidsprogrammet skal 
utarbeidast og ajourførast i samsvar med den framgangsmåten 
som er fastsett i artikkel 8 nr. 2.
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2. Arbeidsprogrammet skal innehalde detaljerte opplysningar 
om følgjande:

a) retningslinjer for kvart einskilt av dei områda og dei 
grunnleggjande tiltaka som er nemnde i artikkel 3, for å 
gjennomføre dei måla og prioriteringane som er fastsette 
i artikkel 1 nr. 2, artikkel 2, artikkel 3 og artikkel 4, 
samstundes som det vert teke omsyn til den tilleggsverdien 
som alle dei framlagde tiltaka vil få på fellesskapsplan, 
jamført med eksisterande tiltak,

b) gjennomføringsføresegner som skil mellom tiltak som 
er planlagde etter inititativ frå Kommisjonen, og tiltak 
der initiativet kjem frå den aktuelle sektoren og/eller 
marknaden, så vel som finansieringsordningar og kva type 
deltaking og kva slags reglar som er fastsette, og kva reglar 
som gjeld for deltakinga,

c) utveljingskriterium som speglar av dei måla som er 
nemnde i dette vedtaket, og dei nærmare reglane for å 
nytte dei på kvar av dei ulike typane tiltak, og metoden og 
verktøya som er nytta for å overvake og utnytte resultata 
av tiltaka og/eller prosjekta, medrekna fastsetjing av 
ytingsindikatorar,

d) den rettleiande timeplanen for gjennomføring av 
arbeidsprogrammet, særleg med omsyn til innhaldet i 
innbydingar til framlegg,

e) dei nærmare reglane for samordning og samspel med 
eksisterande fellesskapspolitikk. Det skal fastsetjast ein 
framgangsmåte for utarbeiding og gjennomføring av dei 
tiltaka som er samordna med tiltak som vert gjennomførde 
av medlemsstatane på området berekraftig energi. Målet 
er å skape ein tilleggsverdi jamført med dei tiltaka som 
medlemsstatane gjennomfører kvar for seg. Desse tiltaka 
vil gjere det mogleg å oppnå ein optimal kombinasjon 
av dei ulike verkemidla som både Fellesskapet og 
medlemsstatane har til rådvelde,

f) dersom det er naudsynt, nærmare praktiske føresegner med 
sikte på å oppmuntre til deltaking i programmet for alle 
fjerntliggjande regionar og randområde, medrekna øyar, og 
til deltaking for små og mellomstore føretak,

Det skal gjennom heile programmet takast omsyn til 
fellesskapsreglar om offentleg tilgang til informasjon, klarleik 
og integrering av likestillingsaspektet.

Artikkel 6

1. Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av dette programmet er 200 millionar euro for tidsrommet 
2003-2006.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Den finansielle referansesummen for kvart særskilt område 
skal vere rettleiande. I vedlegget er det oppført ei rettleiande 
fordeling av denne summen. Denne fordelinga av budsjettet 
mellom tiltaksområde skal vere fleksibel, slik at endringar kan 
handterast på ein meir effektiv måte alt etter kva som trengst 
innanfor sektoren; fordelinga kan endrast etter samtykke frå 
det utvalet som er nemnt i artikkel 8.

2. Dei nærmare føresegnene om finansiell støtte 
frå Fellesskapet til tiltak som vert sette i verk innanfor 
ramma av dette programmet, skal fastsetjast i samsvar med 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 
om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 
fellesskaps alminnelige budsjett(1).

Artikkel 7

Kommisjonen skal ha ansvaret for å gjennomføre dette 
programmet i samsvar med den framgangsmåten som er 
fastsett i artikkel 8 nr. 2. 

Artikkel 8

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd  
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 9

1. Kommisjonen skal kvart år granske den framgangen som 
er gjord med omsyn til gjennomføringa av dette programmet 
og dei tiltaka som er gjennomførde innanfor dei fire særskilde 
områda og dei grunnleggjande tiltaka som er nemnde i artikkel 3. 
Rapporten skal sendast over til Europaparlamentet, Rådet, Det 
europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet.

2. Ved utgangen av det andre året som programmet gjeld 
for, og under alle omstende før det vert gjort framlegg om eit 
eventuelt etterfølgjande program, skal Kommisjonen setje i 
verk og trekkje konklusjonar frå ei ekstern vurdering av den 
samla gjennomføringa av dei fellesskapstiltaka som er gjorde 
innanfor ramma av dette programmet. Den eksterne vurderinga 
skal utførast av uavhengige sakkunnige. Kommisjonen skal 
sende konklusjonane sine, som eventuelt og særleg i lys av 
utvidinga skal omfatte eventuelle tilpassingar til programmet, 
over til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- 
og sosialutvalet og Regionutvalet før han gjer framlegg 
som gjeld dette programmet eller eit eventuelt etterfølgjande 
program.

(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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Artikkel 10

1. Utan at det rører ved nr. 2 og 3 skal dette programmet 
vere ope for deltaking for alle offentlegrettslege eller 
privatrettslege juridiske personar som er etablerte på territoriet 
til medlemsstatane.

2. Dette programmet skal vere ope for deltaking for 
søkjarstatane, i samsvar med dei vilkåra som er fastlagde i dei 
europeiske assosieringsavtalene, i tilleggsprotokollane deira 
og i avgjerdene til dei høvesvise assosieringsråda på grunnlag 
av relevante tosidige avtaler.

3. Programmet skal likeins vere ope for deltaking for 
EFTA-EØS-statane på grunnlag av tilleggsløyvingar og i 
samsvar med dei framgangsmåtane som skal avtalast med 
desse statane.

Artikkel 11

Dette vedtaket tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 12

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. juni 2003.

 For Europaparlamentet  For Rådet

 P. COX A. TSOCHATZOPOULOS

 President Formann
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VEDLEGG

Rettleiande fordeling av den summen som vert rekna som naudsynt(1)

(i millionar euro)

Tiltaksområde 2003-2006

1.  Betre energieffektivitet og fornuftig energibruk 69,8

2.  Nye og fornybare energikjelder og produksjon av fleir ulike typar energi 80

3.  Energimessige sider ved transportverksemd 32,6

4.  Fremjing av fornybare energikjelder og energieffektivitet på internasjonalt plan, 
særleg i utviklingsland

17,6

     I alt 200(2)(3)

(1) Denne fordelinga er rettleiande. Fordelinga av budsjettet mellom tiltaksområde skal vere fleksibel, slik at endringar kan handterast 
på ein meir effektiv måte alt etter kva som trengst innanfor sektoren.

(2) Som følgje av utvidinga av Den europeiske unionen må det frå 2004 reknast med ei tilleggsløyving som speglar att talet på og 
storleiken til nye medlemsstatar og kva desse statane særleg treng. Kommisjonen kan gjere framlegg om at denne løyvinga vert på 
minst 50 millionar euro.

(3) Budsjettet til eit forvaltingsorgan kan fastsetjast av budsjettstyresmakta som ein prosentdel av dei samla løyvingane til 
programmet.
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